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 مقدمة مترجم
تا کران گیتی را سرشار از نور  سپاس و ستایش خداوندی را که انوار رحمتش، کران

نظیرش، سلسلة به مثال و حکمت بیساخته است؛ آفریدگاری که با قدرت بی« وجود»

ای را به خود جلب و زبان هم پیوستة مخلوقاتش را چنان زیبا آراسته که توجّه هر بیننده

االیی دارد؛ بخشندة ونظر منصفی را به اذعان در شگفتی اسرارش وامیو قلم هر صاحب

های هر موجودی را در نهادش قرار داده و اسباب تأمین آن را که پاسخگوی نیازمندی

گری که از این فراتر، نیروهایی را عالوه بر در محیط اطرافش گنجانیده است؛ بخشایش

، به ساختار 1فطرت و غریزة تسخیری، از راه اسباب شناخت یعنی سمع و بصر و فوأد

اتی نظیر انسان و جنّ ارزانی فرموده تا با انتخاب آزادانه، مسیر مخلوقارادی و اختیاری 

درست زندگی و سعادت دو جهان را در پیش گرفته و با سیری تکاملی به اصل ملکوتی 

 شان را رقم زنند.خویش بازگشته و سرنوشت نهایی

جامعة انسانی از دیرباز، در کشمکش و گیر و دارهای درونی و بیرونی پیرامون 

ابتدا و انتهای پروردگار یکتا و صفات واالیش بوده و خواهد بود؛ البتّه ة وجود بیمسئل

، به ندرت و از جانب افرادی اندک در جوامع بشری مورد انکار واقع «وجود خدا»اصل 

شده، بلکه بیشتر اختالفات و نزاعها بر گرد محور ازلیّت، ابدیّت، یکتایی و صفات کمال 

خواهد شد؛ امّا با توجّه به ارزش جایگاه منحصر به فرد  و جاللش مالحظه شده یا
_________________________________________________________________________ 

  ...اشاره است به این فرموده خداوند عزّوجل : -1               

      ( 87 /نحل)  ...«و او به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزاری کنید». 
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ترین پایة و تأثیر زیربنایی و چشمگیر آن به عنوان اساسی« وجود خدا»پذیرش اصل 

پایان کنیم که در پیام آسمانی عموم پیامبران الهی ـ درود بیساختار ایمانی، مالحظه می

گران دلسوز و مخلص، عنایت اصالحگران و خداوند بر همه باد ـ و هم در آثار دعوت

 خاصّی به این امر مهم معطوف گشته است.

شود که انسان با بازگشتی منزلت حقیقی این رکن بنیادین، زمانی به خوبی درک می

آفرینش  بیاندیشد و اصل لحظاتیای خلوت، جستجوگرانه به اندرون خویش در گوشه

ای های شهوانی، با روحیهی نفسانی و انگیزههاخود را ورانداز نماید؛ بر کنار از دغدغه

چگونه پا به عرصة هستی از کجا و  جویی از خود سئوال کند که :سرشار از حقیقت

گشته و زیرنظر کدام  بو نهال زیبای وجودم از کدامین آبشخور حیات، سیرا منهاد

برکشیده و به یافته که چنین تنه و ساقه باال زده، شاخه و برگ باغبان و مربّی، پرورش

های خردانه به محیط اطراف و پدیدهام؟!... یا نگاهی مدبّرانه و نیکبار و ثمر نشسته

های گوناگون گوشه و اکناف جهان انداخته و بیاندیشد و از خود بپرسد که : این پدیده

انگیز، چه سان و با چه توانایی و علم و حکمتی چنین آرایش و پیرایشی به خود شگفت

 اند؟!...طبیعت روان شدهو یکنواخت و همسو بر جادّة مستقیم و منظّم گرفته 

بدون شک در این هنگام، با یاری فطرت پاک، عقل سلیمش به همان حقیقت اصیل 

 دست خواهد یافت.« وجود خداوند»و انکارناپذیر 

وی انتخاب های ترازگردد و کفّهمنجر به انتخاب آزادانه میاز آنجا که اراده و اختیار،  امّا

ای هم وزن و یکسان در اندرون نفس آدمی نقش گری نیز به گونهخیر و شر یا عدالت و ستم

، بنابراین در برخی از انسانها به دالیل مختلف شخصی، خانوادگی، محیطی، فرهنگی 1اندبسته

_________________________________________________________________________ 

 ین فرموده خداوند عزّوجل : اشاره است به ا -1                

     ( 7و  8 /شمس)  ...« ،سوگند به نفس آدمی و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است

 «.سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است
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ست، طلبی، انکار و عناد سرشار امتأسّفانه کفّة منفی ترازوی نفس که از شرارت، شهوتو ... 

طلبی، اطاعت و تسلیم است، غلبه و سنگینی نموده و آنان بر کفّة مثبت آن که منشأ نیکی، حق

 دارد.وا می« وجود پروردگار»را به انکار 

لذا با توجّه به این پدیدة حسّاس و ناگوار، مؤلّفان و نویسندگان دلسوز و مخلصی از 

اند تا در دینی دست به قلم بردهمیان امّت اسالمی به پاخاسته و با احساس مسئولیّت 

راستای آن به ادای تکلیف پرداخته، راه روشنی را فرا روی این گروه از انسانها قرار داده 

 و اتمام حجّتی را نیز بر آنان کرده باشند.

کتاب حاضر نیز که از آثار ارزشمند نویسندة متعهّد و مسلمان معاصر، استاد 

نظیر است، به اگر نگوییم در نوع خود بیباشد، می «یالمیدان حبنّکةعبدالرّحمن حسن »

نظیر بدانیم؛ چرا که ایشان در تألیف این کتاب، با ترکیبی از توانیم آن را کمصراحت می

نظران متفکّر و ساز قرآن کریم، استداللهای عقلی ـ نظری صاحبراه و روش انسان

تجربی، به ای مختلف علومهو پژوهشگران رشتهاعتراف و اظهارنظرهای دانشمندان 

های عقل و جان را فرا روی اندیشی این مشکل پرداخته و دروازهگری و چارهروشن

 گشاید.ای سالم و خداپسند میعقیده

بنده حدود دو سال پیش با یکی از دوستان صمیمی پیرامون مشکالت درونی و 

و چنین نتیجه گرفتیم بیرونی انسانها بر سر راه عقیدة صحیح به بحث و بررسی نشسته 

ترین رکن عقیده، یعنی ایمان که ریشة اولیّة تمام این مشکالت به اصالح اوّلین و اساسی

های گردد؛ به همین جهت در کتابخانهو صفات واالیش باز می« وجود خداوند»به 

مطالعه در این گشتم تا آن را محور بحث و دوستان و برادران دینی به دنبال کتابی می

نه قرار دهیم، تا اینکه به کتاب حاضر برخورده و آن را کلید گشایش همان مشکل زمی

بهایش سپری نمودیم؛ در همین راستا بنا به یافته و جلساتی را در خدمت مطالب گران

آن نمودم؛ امّا به دلیل ادامة تحصیل، پیشنهاد دوستان و برادران دینی اقدام به ترجمة 
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افتاد، ولی سرانجام به لطف خدا موفّق شدم آن را از سر اندکی کار ترجمه به تأخیر 

 گرفته و به پایان رسانم.

تاد تألیف اس« براهین و أدلّة إیمانیّة»متن اصلی کتاب به زبان عربی و زیر عنوان 

باشد که بنده نیز آن را با عنوان می« المیدانی هکحبنعبدالرّحمن بن حسن »بزرگوار 

ام؛ الزم به یادآوری است به فارسی برگردانده« یزدان های فروزان در شناختمشعل»

ای اینجانب است که گرچه چندین بار با مراجعه و که این اثر، اوّلین کار ترجمه

ام، امّا بسیار طبیعی است که اشتباه یا بازنگری سعی در باال بردن سطح کیفی آن نموده

دگان گرامی به ویژه اهل قلم کمبودهایی در آن وجود داشته باشد؛ بنابراین از خوانن

خواهشمندم که در صورت برخورد با هرگونه کم و کاست یا خطای احتمالی، با تذکّر 

دلسوزانة خود، بر بنده منّت گذارده تا به یاری خداوند در چاپهای بعدی موردتوجّه و 

 اصالح قرار گیرند.

باب و یک  توضیح این نکته نیز ضروری است که مؤلّف محترم، کتاب را در سه

دیوان شعری تدوین نموده ولی من به دلیل پرهیز از پر حجم ساختن کتاب و جهت 

راحتی بیشتر خوانندگان عزیز، به ترجمة باب اوّل و دوّم بسنده کردم؛ زیرا حقّ مطلب 

بخش و در این دو باب ادا شده و باب سوّم و دیوان شعری نیز درواقع، زینت

ای نزدیک، آیند که به یاری خدا در آیندهوّم به شمار میکنندة بابهای اوّل و دتقویت

مندان خواهد شد. در ترجمة ماندة کتاب، زیر عنوانی جدید آماده و تقدیم عالقهباقی

داری را رعایت نموده و سخن خود را داخل پرانتز ام که روح امانتکتاب سعی داشته

« تفسیر نور»آیات را نیز دقیقاً از روی )...(، یا در پاورقی کتاب درج نمایم؛ ضمناً ترجمة 

ام و جهت نوشتن برگرفته و اقتباس کرده« دلمصطفی خرّم»نوشتة جناب آقای دکتر 

اثبات وجود »شیوة صحیح برخی از نامهای اشخاص یا اصطالحات علمی، به کتاب 

دارد است. جا « اهلل یتجلّی فی عصر العلم»ام که ترجمة کتاب عربی استناد نموده« خدا
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بخاطر در اختیار قراردادن « عبدالعزیز مولودی»که در اینجا از برادر گرامی جناب آقای 

های الزم، تشکّر و قدردانی نموده و نیز از برادر ای از راهنمایینسخة اصلی کتاب و پاره

صمیمانه سپاسگزارم که در امر بازخوانی « مولود بهرامیان )قادرناز(»ارجمند جناب آقای 

رش عمدة مطالب کتاب، اینجانب را یاری رساندند؛ برای این عزیزان از خداوند و نگا

 نمایم.پایان میمتعال طلب اجر و پاداش بی

همچنین بسیار به جاست که مراتب تشکّر و قدرشناسی خویش را از مسئوالن و 

به ویژه برادر دلسوز جناب آقای « نشر احسان»کش اندرکاران محترم و زحمتدست

ناپذیر قدم در راه ترویج ابراز دارم که با تالش پیگیر و خستگی« الرّحمن یعقوبیعبد»

فرهنگ و آثار دینی نهاده و راه را برای امثال بنده در جهت شکوفایی توانایی 

 اند.خدمتگذاری دینی از راه ترجمه و تألیف، مهیّا و هموار ساخته

گویم که بندة حقیر را یاری داد میدر پایان، بار دیگر خداوند مهربان را شکر و ثنا 

تا اولین اثر خویش را در راستای خدمت به استقرار اوّلین رکن و پایة عقیده یعنی ایمان 

به وجود مبارکش، تقدیم به جامعة انسانیت به ویژه جویندگان حقیقت نمایم؛ امیدوارم 

و شاهرگ  که مورد رضا و عنایتش قرار گرفته و سبب رسوخ هرچه بیشتر ریشة اصلی

 ایمانی در فراخنای قلب من و سایر انسانها گردد.

 واهلل یقول الحقّ و هو یهدی السّبیل.

 والساّلم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
 محمّد سلیمانی )بنوخلفی(

 بوکان

 0033 مرداد 03



 

 

 

 

 

 

 مقدّمة مؤلّف
رش سپاس و ستایش خداوندی را که هر چیزی در برابر ربوبیّتش خاضع و در پذی

اش را خواسته یا ناخواسته، تسلیم و فرمانبردار است و الوهیّت جبریامر و فرمانش، 

 دارد که : اذعان می

                 ( 44 /اسراء) 

و بلکه هیچ موجودی نیست مگر اینکه )به زبان حال یا قال( حمد و ثنای »... 

 «.گویندوی می

ای که با اختیار و رضای خویش، به ربوبیّت د آزادمنش و صاحب ارادهلذا هر فر

اش تسلیم گردد، بخش زندگی  خداوند ایمان آورده و در برابر اوامر و نواهی

اش را به جنبة غیراختیاری و تسخیری پیوند داده و بدین صورت، بندگی دو اختیاری

، کامل نموده و باالخره اینکه جانبة ـ جبری و اختیاری ـ خود را برای ذات پروردگار

تمام ساختار وجودیش با یکدیگر منسجم و هماهنگ شده است؛ بدین ترتیب از 

گسیختگی و عناد با حقّ و حقیقت محفوظ نگه داشته شده و جزو افراد پیروز سرافراز 

 گیرد.بشر قرار می

تبة وجودی درواقع اینست انسانی که سزاوار برترین و زیباترین ساختار آفرینش و مر

انسانی شایستگی ای که آفریدگارش به وی ارزانی فرموده است؛ چنین است؛ مقام و مرتبه

 سکونت در منزلهای واال و پر از نعمت خداوند در بهشت جاویدان را داراست.
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اش را امّا کسی که در برابر ربوبیّت یا الوهیّت خدا کفر ورزد یا رعایت اوامر و نواهی

اش برخاسته و در یاری وجودش به نقض و مخالفت بخش تسخیرینکند، با بخش اخت

تر از خوک و میمون به خود شود که صورتی زشتانسانیّتش مسخ میچنان نتیجه، 

شود؛ چنین فردی در روز حساب، با ذلّت و خواری پرستی میگرفته و دچار طاغوت

داشته و نه دردی از امّا نه سودی به حالش گزد، انگشت حسرت و پشیمانی به دندان می

ترین طبقات جهنّم انداخته شده و سزاوار جاودانگی در کند، بلکه به پایینوی دوا می

منزل پر از عذابی خواهد شد که از سوی خدا برای کافران و فاسقان و ستمگران آماده و 

 مهیّا شده است.

ا به راه مستقیم پایان خدا بر بهترین معلّم بشریّت و هدایتگر انسانهدرود و سالم بی

خداوند باد؛ دلسوزی که آخرین فرستادة خدا به سوی بنی نوع بشر بوده و نام مبارکش، 

و نیز درود و سالم خدا بر یکایک پیامبران پیشین الهی که  ،است صحضرت محمد

مردم را به سوی ایمان به خدای یکتا و تسلیم در برابر اوامر و نواهیش فراخوانده و از 

 اند تا فقط خدای یکتا را پرستش نمایند که شریکی ندارد.آنان خواسته

درود و سالم خدا بر یاران و پیروان همة پیامبران و تمام مؤمنانی باد که تا روز قیامت و 

. ق ضمن ه 0031رو ایشانند. اینجانب )مؤلف( در سال آغاز حیاتی ابدی، به نیکی دنباله

ماه ادامه داشت، روزانه گفتار را زیر عنوان  که به مدّت هشتیک دوره برنامة رادیویی 

کردم، در این گفتارها، عربستان سعودی ارائه میاز طریق رادیو « به خداوند ایمان آوردم»

های گوناگون علم، اندیشه و شناخت پرداخته به مجموعه دالیلی عقلی و علمی در زمینه

ها های زیادی در این زمینههو برخی را به سبک ادبی و در قالب اشعاری به همراه قصید
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آمنت »های شعری را در دیوانی به نام کردم. بعداً این قصیدهعزیز میتقدیم شنوندگان 

 گردآوری و به چاپ رسانیدم. 1«باهلل

هم اکنون به نظرم رسید که این بحث و گفتارها را مرتّب و هماهنگ ساخته و از 

زی بر آن بیفزایم و سپس به خوانندگان نقص و اشتباه پاک نمایم، یا در صورت لزوم چی

عزیز تقدیم کنم. امید است که همگان از آن سود ببرند. گفتارهای مذکور، به صورت 

باشند و درست های خداشناسی میبحثهایی محوری بر گرد دالیل ایمانی در تمام زمینه

گلها  مانند که شخصی خوش ذوق و سلیقه از باغهای زیبا و متنوّعبه دسته گلی می

افتد که شخص تمام گلها را عمداً نچیده و یا چیند. در این میان گاه اتفّاق میمی

تر گذرشان بر آن باغها افتاده و متوجّه شان نشده است ولی افرادی خوش سلیقهمتوجّه

کنند. کار بنده نیز در این شوند و لذا اقدام به چیدنشان میگلهای زیبای برجای مانده می

هایی را که در مورد ایمان به صورت است که من تمام مشاهدات و دانستنیکتاب بدین 

ام؛ بلکه از میان همة آنها بهترین و ام، ذکر نکردهخدا دیده یا شنیده و یا به نحوی دانسته

 ام.ترین دالیل را برگزیدهروشن

ش به هایهای ایمان به خداوند در تمام آفریدهدانید که دالیل و نشانهشما نیک می

اگرچه همة آن  ،رسدخورند و تفصیل و تمثیل و شرح آنها هرگز به پایان نمیچشم می

به مثابة  ها و دالیل، ریشه در اصولی مشترک و ثابت دارند؛ اصول و کلیّاتی کهنشانه

های گوناگون باشند که شاخهدار درختانی میهای قویّ و دامنههای تنومند یا ریشهتنه

انتهای آسمان و زمین بیرون زده و در گوشه و کنار و کران و افقهای بیبسیاری از آنها 

های مخلوق خداوند در هستی، به همراه اند. دالیل برگرفته از پدیدهگسترانیده شده
_________________________________________________________________________ 

باشد ولی بنده به جهت پرهیز از پرحجم ه عربی( میدیوان مذکور، ضمیمه اصل کتاب حاضر )نسخ -1

ساختن کتاب، از ترجمه و ضمیمه آن به فارسی، چشم پوشیدم که امیدوارم به صورت کتابی جداگانه در 

 مندان قرار گیرد )مترجم(.اختیار عالقه
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دالیل نازل شده در کتابهای مقدّس آسمانی و جاری شده بر زبان پاک پیامبران و 

قلبهای آدمیان از قبیل ند بر افکار و عقل و های فطری خداوفرستادگان خدا و تمام الهام

غلّ و شناختی و مفاهیم روشنگرانه، همه و همه براهین و حجّتهای بیمعیارهای حق

تا بدین وسیله به یکایک افراد با شعور بشر، بصیرت باشند؛ غش خداوند بر بندگانش می

نی و انحراف از و آگاهی بدهد که در صورت کافر شدن و ناباوری یا عصیان و نافرما

ای را بر آنان ببندد. پس شاهراه حقیقت و مسیر مستقیم هدایت، راه هرگونه عذر و بهانه

 هرکس خواست ایمان بیاورد و یا کافر و نافرمان شود.

هرکس ایمان بیاورد، خویش را سعادتمند و ارجمند دو جهان گردانیده ولی آنکه کفر 

تواند زیانی بر رت نموده است، نه با کفرش میورزد، خود را بدبخت و خوارِ دنیا و آخ

هم کیش و هم و خدا وارد کند و یا نقصی در کمالش ایجاد نماید و نه با انکار او 

پذیرد؛ حق تا ابد حق مسلکانش، حق تبدیل به باطل، نه باطل به حق دگرگونی می

باشد و ی میترقّی و تعال ،ظهورخواهد بود و باطل همچنان باطل. عاقبت و فرجام حق، 

 نابودی، شکست و خواری. ،سرانجام باطل

باالخره، ایمان به خالق و پروردگاری که پرستش تنها الیق اوست و او تنها 

دهنده و فریادرسی است که کردار نیک یا بد بندگان را بدون پاداش و ثواب یا سزا یاری

، ضرورتی گذارد و دلها در حاالت ترس و امید، در تسخیر اویندو عقاب نمی

انکارناپذیر است که ریشه در فطرت انسان دارد. به کمک چنین ایمان راستینی است که 

هایش پاسخ های زندگی انسان گشوده و به بزرگترین خواستهگِره از تمام پیچیدگی

های انسان، نظیر سؤال از الترین سؤاز همین راه است که اساسیشود؛ مثبت داده می

لیّه در آغاز حیات دنیوی، هدف آفرینش و مقصدی که سرانجام مبدأ آفرینش، سبب اوّ

شود، قابل حلّ و جوابگویی است. خداوندا، نصیبمان گردان؛ ما تمام امور به آن ختم می

را در آنچه مایة خشنودی توست، موفّق بنما و در عمل به نیکوترین کارهای مورد 
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پذیرترین آنها در و تحقّقبه سویت ت، هموارترین آنها پسندت، نزدیکترین آنها به کویَ

نظر لطف و رضایتت مشغول بدار؛ سرانجام کار نیز در منزلهای عالی فردوس برین و 

 درجات جاودانة بهشت، ما را مسکن و مأوایی مرحمت بفرمای.

 بندی شده است :کتاب حاضر به ترتیب زیر در سه باب تقسیم

 وضوع بررسی شده است :: شامل دو فصل است که در آن، دو م باب اوّل

روش قرآن در اثبات باور به خداوند است که بر پایة اندیشه و جستجو در کتاب  -0

 های طبیعی را بشناساند.الی پدیدهبزرگ هستی استوار است تا آثار صفات خداوند در البه

 های واهی ملحدان، کنار زدن پرده وپردازیدینی و خیالهای الحاد، بیارائه جلوه -2

 نقاب از چهرة دروغین و خرافی اندیشه و تفکّرشان.

همراه با مثالهای روشن و اظهارات دانشمندان گانه : دالیل کلّی پانزده باب دوّم

 شناس پیرامون مسئلة ایمان به خدا.هستی

ای از آیات تفصیلی خداوند در صحنة گیتی در قالب هفت : مجموعه باب سوّم

 1فصل جداگانه.

های نکته ضروری است که هر چند نویسندگانی در زمینه نشانهیادآوری این 

خداوندی موجود در طبیعت، کتابها بنویسند و جویندگانی دائماً در پی تحقیق و بررسی 

ها را به تصویر و ها و پدیدهپیرامون آنها باشند، باز هم نخواهند توانست تمام این جلوه

ام نیز بر این حقیقت اقرار نمایم که نتوانستهبیان درآورند؛ لذا خیلی به جاست که بنده 

های خداوندی در پهنة گیتی را خاطر نشان کنم که قرآن کریم، ما تمام آیات و نشانه

 خواند.گر وجود خدا فرامیبا نظر به آنها، به سوی دالیل و صفات روشنانسانها را 

_________________________________________________________________________ 

نیز در جهت اختصار در ترجمه و پرهیز از ایجاد خستگی و مالل خوانندگان محترم، این فصل را  -1

ترجمه کتاب حاضر نگنجانیدم؛ امید است که ترجمه این فصل به همراه دیوان شعری مذکور، به طور 

 مندان قرار گیرد )مترجم(.جداگانه و به صورت کتابی، منتشر و در اختیار عالقه
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گویم و بر فرستادة در پایان، خداوند را به خاطر توفیقی که به من داده، سپاس می

 فرستم.اش سالم و درود میبرگزیده

 المیدانی حبنّکةعبدالرّحمن حسن 

 . قه 0116تابستان 
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 باب اول

 
 باشد :مل دو فصل زیر میاین باب شا

فصل اوّل : راه و روش قرآن در اثبات اعتقاد به وجود خداوند 

 جلّ و عال

 دینان در انکار وجود پرودگارفصل دوم : الحاد بی
 



 

 

 

 

 

 فصل اوّل :
 

 راه و روش قرآن در اثبات وجود

 خداوند جلّ و عال
 

 

 

 

 این فصل شامل چهار بخش زیر است :

 های فکری.بخش اوّل : اصول و پایه

 بخش دوّم : نقشة ایجاد شالودة ایمانی.

های موجود بخش سوّم : بررسی کتاب طبیعت و اندیشه و تأمّل در نشانه

 خداوندی در آن.

 ای از آیات و نصوص قرآنی.بخش چهارم : مجموعه



 

 

 

 

 

 بخش اوّل :
 

 های فکریاصول و پایه
قة خود قرآن در بررسی و پیگیری نماییم که بر طریاگر قرآن کریم را بدین منظور 

اثبات باور به خداوند برای افراد جاهل و نادان یا مخالفان منکر و معاند شناخت حاصل 

یابیم که طریقة مذکور در جلب نظر و توجّه مردم، به دالیل و به زودی در میکنیم، 

 شوند :حجتهایی متّکی است که به طور کلّی در دو مورد زیر خالصه می

روشهای اه و رهای حقیقی و به دست آمده از که مستند به دادهدالیل و حجّتهایی  -0

روند و علوم تجربی هستند و از لوازم عقلی و فکری جهت درک این حقایق به شمار می

های دالّ بر وجود خداوند و هستی در برگیرندة آیات و نشانههمچنین به اعتبار اینکه 

 های هستی شناختی نیز هستند.باشد، مستند به شواهد و نمونهصفات واالیش می

هایی که مستند به اصول عقلی صرف و موازین و معیارهای ثابت دالیل و برهان -2

فکری و موجود در ژرفای عقول بشری هستند؛ عقولی که به صورت سالم و دست نخورده، 

بر حالت اصیل آفرینش خود باقی مانده و دچار تباهی و بیماری یا فساد و خودسری ناشی 

 اند.کننده نشدهرسوخ آراء و مکاتب و مذاهب فلسفی و فالسفة گمراه از

دالیل مذکور به منظور اثبات وجود آفریدگار واالمقام و نیز اثبات بسیاری از صفات بزرگ 

و نامهای مبارکش اقامه گردیده تا انسانها را به این حقیقت ارزشمند راهنمایی کنند که همانا 

 دة هستی است و خالق و پروردگاری غیر از او وجود ندارد.مُبدِع و آفریننخداوند، 
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توحید الوهی و اندیشی و معالجة مشرکان در مسئلة پس از آنکه قرآن از چاره

کند، سنگ گردد و آنان را به پرستش خداوند یکتا راهنمایی میخداوند فارغ می 1عبودی

شود که عبارت است از ور میاساسی و زیربنای به پایة اوّل این عقیده را به آنان یادآ

اثبات ربوبیّت و پروردگار بودن خداوند و توحید ربوبیّت او یعنی یکتایی 

دالیل و حجّتهای عقلی و منطقی صرف را به همراه دالیل عقلی اش : لذا پروردگاری

ها و دستاوردهای ناشی از روش و راهکارهای گوناگون علوم تجربی متّکی به داده

کند. سپس با توجّه به آن اساس و زیربنای اولیّة عقیده، تقدیمشان میتنظیم نموده و 

کند که برهانهای عقلی ضرورتاً مقتضی این قرآن، نظرشان را به این واقعیت جلب می

همتاست، در الوهیّت حقیقت هستند که همان کسی که در خالقیّت و ربوبیّت، یکتا و بی

او شایستة پرستش نیست؛ زیرا عبادت و  نیز یکتا بوده و هیچ چیز و هیچ کسی غیر

 باشد.بندگی عقالً زیبندة ذاتی است که آفریدگار یگانه و بدون شریک نیز می

ها و دالیل و برهانهای قرآنی بر این مبانی و ها، بحث و بررسیرفته مجادله هم روی

ایمان،  های عقلی، علمی و منطقی در جهت اثبات بزرگترین مسئله از مسائل اوّلیةپایه

 یابد :یافته و جریان میسازمان

ورزی مشرکان در پرستش اشیاء و به طور ماند که شرکاکنون این احتمال باقی می

ایشان کلّی غیرخدا، مستند به این ادّعا گردد که گویا خداوند انجام چنین کاری را از 

 خواسته و یا به آنان اجازة آن را داده است.

کند که از مشرکان نطق صحیح حجّت و برهان اقتضا میدر مقابل این احتمال، م

ادّعای خویش را از راه علم و آگاهی درست و به گویند، خواسته شود تا اگر راست می

_________________________________________________________________________ 

و  های عبادتی قلبیتوحید الوهی یا عبودی عبارت است از اینکه پرستش و بندگی را در تمام جنبه -1

 تعالی دانسته و چیزی یا کسی در عبادت با وی شریک قرار داده نشود )مترجم(.« اهلل»بدنی، خاصّ 



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

11 

 

وسیلة نصوص و متون موجود در کتابهای نازل شدة خدا و یا از زبان پیامبران و 

 فرستادگان خداوند، اثبات و تأیید نمایند.

ی قادر به ارائه یک مورد از دالیل مذکور در اثبات ادّعایشان امّا از آن جا که حتّ

ای که از روی اعتقاد انجام آمیز و اعمال مشرکانهشود که عقیدة شرکنیستند، معلوم می

 ل بوده و خداوند به هیچ وجه دلیلی بر تأیید آن ارائه نفرموده است.طدادند، پوچ و بامی

همراه با دالیل قاطع و انکارناپذیر است که قرآن کریم براساس این منطق درست و 

رساند تا بدین وسیله از هر طرف بر مناقشه و استدالل خود را با مشرکان به پایان می

و آنها را در زیر سلطه و محاصرة خویش بگیرد؛ و از راه خیاالت و اوهامشان بتازد 

حقّ و حقیقت  پسند، آنها را محکوم نموده و به سویگونه دالیل محکم و عقلاین

سازد تا بدین وسیله با ارادة خود از شرک در عباداتشان به کلّی آزاد رهنمونشان می

هیچ معبودی )فرمانروا و فریادرسی( جز اهلل نبوده گردند و با قاطعیّت اعالم کنند که : 

ال شان کامالً معتقد باشند و سپس مضمون و ضمناً به این گفته ،و الیق پرستش نیست

 اهلل را در صحنة واقعی حیات، عملی ساخته و زندگانی واقعیشان را کامالً با آن اله االّ

شود که بزرگترین مسائل منطبق و سازگار نمایند. از همین جا این حقیقت روشن می

باشند و روش قرآن عظیم در اثبات این مسائل ایمانی، مستند و متّکی به عقل و علم می

ها و دالیل عقلی ـ علمی وجّه مردم به همین پشتوانهنیز متّکی و مشتمل بر جلب ت

خورد که از زبان پیامبران نقل شده رد زیادی به چشم میااست؛ عالوه بر آن، در قرآن مو

خواهند تا با بهترین و زیباترین شیوه و با تکیه بر عقل و علم با که در آن از مؤمنان می

نها به خواندن و بیان نصوص و متون نازل مخالفانشان به مجادله و مناقشه بپردازند و ت

بیشتر مخاطبان در اوایل دعوت، زیرا  شده از طرف خدا برای مخاطبانشان بسنده نکنند؛

به ذات خدا نیز باور درستی ندارند چه رسد به سخنان وی! حال چگونه ممکن است 

ند؟ یا کسی گوش فرا دهند و به آنان عمل نمایاش قبل از شناخت خدا به اوامر و نواهی
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کند چگونه شاهد و دلیلی از قرآن و یا سخنان را انکار می صکه قرآن و رسالت پیامبر

 پذیرد؟!الوهی یا ربوبی میرا برای اثبات حقیقتی از حقایق صپیامبر

این شیوة عقلی ـ علمی بهترین شیوه در منطق مناظره و گفتگوی مقید بوده و 

است. مسائل و قضایای ایمانی به منزلة  1«تی هی احسنجدال بال»زیباترین گونة 

باشند که به ترتیب یکی بر روی دیگری قرار گرفته و چیده ساختار و بنایی فکری می

اند؛ هیچ خشتی از این ساختمان بدون قرار گرفتن بر خشت زیرین و تکیه بر آن شده

خشت و سنگ  پایدار نمانده و فرو خواهند ریخت؛ این سلسلة به هم پیوسته از باالترین

ترین زیربناییترین پایه و ترین آن به همین ترتیب ادامه دارد تا به اوّلین و اساسیتا پایین

رسد؛ به همین جهت الزم است اوّلین خشت این بنا در زمینی پاک از قلبها خشت می

 نهاده شود که از لحاظ فکری آمادگی و قابلیّت پذیرش آن را به خوبی داشته باشد.

های زیرین و اساسی یک ساختمان ایجاد شود، سبب وقوع ای در پایهخنههرگاه ر

اگر لرزه و تزلزل در مرتبة فوقانی گشته و سرانجام منجر به ویرانی آن خواهد شد. امّا 

ها و ستونهای محکمی توان به کمک رشتهاین رخنه در طبقة فوقانی به وجود بیاید، می

دام به برطرف کردن و تعمیر آن نقص نمود؛ آن طبقه را محکم نگه داشت و سپس اق

زیرینش مرتبط نگه داشته و بر آن استوار توان آنرا همچنان با طبقة بدین ترتیب می

ی هرگاه بخواهیم بدون در نظر گرفتن اصول و زیربناها، اصالحاتی در فروع به لنمود. و

دی نخواهد نباشیم، سوعمل آوریم و مراقب رعایت رابطة صحیح آن دو با یکدیگر 

 داشت و به هدفمان نخواهیم رسید.

_________________________________________________________________________ 

 اشاره است به این فرموده خداوند : -1            ( 521 /نحل) « و با ایشان

 .)مترجم(« ه هر چه نیکوتر و بهتر گفتگو کنبه شیو
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کنیم هرگاه قرآن خواسته است در زمینة توحید به همین جهت است که مالحظه می

خداوند را برایشان  1توحید ربوبیاندیشی مشرکان بپردازد، ابتدا الوهیّت به بیان چاره

ی و تجربی اقدام نموده نماید؛ برای این منظور یا به اقامة دالیل و برهانهای عقلاثبات می

و یا از راه مجادله و مناقشة احسن و نیکو آنها را وادار به پذیرش و اعتراف توحید 

ربوبیّت خداوند کرده است؛ سپس آنها را عقالً و منطقاً به پذیرش حقیقت دوّم از حقایق 

وند اندیشة ایمانی وادار نموده است که عبارت است از یکتایی خدازیربنایی در ساختار 

های خداوند در هستی، در الوهیّت. هدف قرآن از جلب نظر مردم به آیات و نشانه

های صفات بدین وسیله جلوهحقیقتاً جلب توجّهشان به مظاهر آفرینش خداست تا 

کنند بر عقل و دیدگان هر صاحب جالل و جمال او را که در پهنة گیتی، خودنمایی می

ثار صفات یک موجود، درک و آگاهی حاصل شود، هرگاه به آای عرضه نماید. اندیشه

خود آن صفات نیز قابل درک خواهند بود و به دنبال آن، حقیقت و حقّانیّت وجود 

موصوف نیز که آراسته به آن صفات است اثبات و درک خواهد شد. در این حال اگرچه 

غیب و ای از ذات آن موصوف نیز از تیررس دیدگان و حواس به دور بوده و در پرده

ماند؛ پس هر انسان با بصیرتی تنها با نهان قرار گرفته باشد، شکّی در وجودش باقی نمی

تواند به راحتی میهای موجود در صحنة آفرینش، پدیدهبرداشتن چند گام فکری در 

 صاحب ایمانی راستین به پروردگار آفریدگان گردد.

ست که استداللهای قرآن در ای اترین شیوهترین و غالباین شیوة استدالل، رایج

زمینة اثبات وجود خدا بر آن استوار است. در قرآن عالوه بر شیوة مذکور، نوعی 

های عمیق بیدارگری و روشنگری نیز از راه جلب توجّه مردم بر مکنونات و نهفته

فطری، قلبی و روحیشان در تحریک احساسات ایمانی و وجدانی آنها به چشم 

_________________________________________________________________________ 

نی شریک قرار ندادن چیزی یا کسی با خداوند در صفاتی نظیر : آفرینندگی، توحید ربوبی یع -1

 دهندگی، مالکیّت، تدبیر و ... )مترجم(.روزی
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هشداردهی به صورت صریح و آشکار سازی و چنین نوعی آگاهخورد. در قرآن هممی

خورد ها و راهکارهای فلسفی به چشم مییا اجمالی و قابل تفکّر و تعمّق در باب شیوه

که امکان دسترسی به ایمان از راه آنها برای متفکّران و اندیشمندان میسّر است. برای 

حقیقت جلب که توجّه مردم را به این  توان در این رابطه به آیاتی اشاره نمودمثال می

هستی ممکن الوجود است و هر چیز ممکن نیز نیاز به مخصّصی دارد تا کنند که : می

اشاره کرد که هر چیز حادثی نیاز  حادث بودن هستیتوان به ؛ یا میبه آن وجود ببخشد

رد که بیان توان آیاتی را خاطر نشان کای دارد. همچنین میبه مُحدِث و ایجادکننده

ها بر مبنای قانون سببیّت و علیّت استوار است که جزو کنند هستی و تمام آفریدهمی

 معیارهای فطری و سرشتی پایدارند. رباشند و باحکام عقلی می

این اصول عقلی صِرف که قرآن جلیل القدر، نظر مردم را بدانها جلب نموده و آنانرا 

ای از مردم با فهم اصولی هستند که عدّه کند،ویق میشان تشبه تأمّل و اندیشیدن درباره

ها، اقدام به ساختن و ارائه دالیلی از و بصیرت آنها را درک نموده و ضمن تدبّر در آن

اند. نظر نمودن به ژرفای این دالیل، متضمّن آنها جهت هدایت مردم به سوی حق کرده

وهایشان را به نحو احسن بپذیرند اینست که عقلها مسئولیّت به کارگیری استعداد و نیر

احکام و قوانین ثابت و و از معیارهای صحیحشان در استنباط حقایق بهره بگیرند و 

جهان بیرون تطبیق  ومسلّم خویش را با حقایق و واقعیّتهای موجود و غیرقابل انکار د

تسلسل و اجتماع دور توان به محال بودن دهند. از جملة این مسلّمات عقلی می

از آنجا که انسان در پهنة این هستی، برخوردار از صفت تفکّر، قادر  1اشاره کرد. قیضینن

و بداهتاً مسئول تدبیر و به شناخت، بحث و بررسی و استنباط است، طبیعتآً 

_________________________________________________________________________ 

اثر مؤلّف « ضوابط المعرفة و اصول االستدالل و المناظرة»جهت آگاهی بیشتر از این محاالت به کتاب  -1

« بدایة الحکمة»ر است به ترجمه فارسی کتاب مراجعه کنید. ـ به جهت راحتی و قابل دسترس بودن، بهت

 تألیف استاد محمّد حسین طباطبایی به قلم علی شیروانی رجوع نمایید )مترجم(.
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هایش، گونه که در جهت تأمین نیازمندیاندیشی امور زندگی خویش است؛ بدیناچاره

رساند، دوری وده و از آنچه به او یا دیگران زیانی میتمام چیزهای سودمند را مُهیّا نم

کند؛ یعنی بر خود و دیگران ستم روا ندارد، و در کشف راز و علّت وجودی و هدف 

 خلقتش نیک بیاندیشد.

آید که انسان به قدری در امور مربوط به زندگی دنیوی غرق امّا گاهی پیش می

سپارد. به همین به فراموشی میتش را شود که این مسئولیّت یعنی ساختن هدف خلقمی

جهت الزم است تکانی به او داده شود تا توجّهش به آن مسئولیّت جلب گردد. بدین 

را برانگیخته و کتاب و میزان، یعنی برنامة  †منظور است که خداوند عزّوجل پیامبران

به وظایف و زندگی و معیارهای صحیح را به آنان داده است تا مردم را نسبت 

هایشان در این زندگی دنیوی آگاه سازند و هدف خلقت و آفرینششان را مسئولیّت

همراه با سرانجام و عاقبتی که پیش رو دارند به آنان گوشزد نموده و به آنها بفهمانند که 

هرکس به خدا ایمان داشته و دستوراتش را گردن نهد، به بهشت پر از نعمت در سرای 

نسبت به خدا کفر ورزد و نافرمانی پیشه کند جایگاه  گردد و هر کهابدی داخل می

 اش در جهنّم پر از عذاب خواهد بود.ابدی

ها و آنچه بیان کردیم روش قرآن در اثبات اعتقاد به خداوند و دیگر مصداق

باشد. پس بر ما الزم است که این شیوه را در پیش گرفته و کامالً به مقتضیات ایمان می

ا برای فردی که بخواهد از روی بصیرت و بینش و براساس حکمت آن عمل نماییم؛ زیر

و پند و اندرز نیکو مردم را به سوی خدا دعوت نماید، این بهترین و واالترین شیوه 

رترین ترین، پایداداند که صحیحتر از هر کس میباشد. همانا خداوند بهتر و سنجیدهمی

روح و روان انسانها کامالً آگاه بوده و  ترین روش کدام است، زیرا او به درون،و راسخ

 داند.آنچه را الزمة ایمان راستین است بهتر از هرکس دیگری می
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کنیم که طریقة قرآن دارای جاذبه و کشش خاصّی است که بر این اساس مالحظه می

قضایای مسلّم و های گوناگون قابلیّت تطبیق هوش و ذکاوت یکایک افراد بشر و اندازه

باشد. عالوه بر آنچه گفته شد طریقة قرآن علیرغم مقبول در قضاوتها میبدیهی و 

کامل با  ناهمگونی و مخالفت با امیال و آرزوهای ناروا و سنّتها و عادتهای غلط، مطابقت

خدادادی تمام گروههای انسانی در پذیرش حق داشته و با تمام استعدادهای فطری و 

 اجتماعی آنها سازگار است. صفات، حالتها و اوضاع متفاوت فردی و

 



 

 

 

 

 

 بخش دوّم :
 

 نقشة ایجاد شالودة ایمانی
 ،هایی فکریهای بنیان و شالودة ایمانی در اسالم، پایهدر بحث قبل دانستیم که پایه

به همین سبب، ایجاد این پایگاه ایمانی در درون مردم، متّکی به  عملی و منطقی هستند.

باشد؛ و این همان چیزی است که اسالم به عقلی میاصول استوار فکری و منطق سالم 

و قرآن نیز روش استداللی خود را در راهنمایی مردم به سوی حقیقت، آن استناد نموده 

اقناع بر همین مبنا قرار داده است. این روش عبارت است از کیفیّت مطلوب و چگونگی 

موعظة  ز راه حکمت،و ملزم ساختن مردم به پذیرش ساختار ایمانی و هدایت آنان ا

 حسنه، پند و اندرز نیکو.

آزادسازی درونها از هرگونه عقاید باطلی که هیچ پایه و اساس منطقی یا علمی 

ندارند، در ابتدا و سرلوحة کار این نقشه قرار دارد. این کار از طریق به کارگیری اسباب 

رد و در آن از گیعقلی و شرعی مناسب در وادار نمودن مردم به پذیرش حق صورت می

شود. بعد تعصّبهای بیجا و کورکورانه پرهیز میغیرحکیمانه و ناپسند و هرگونه مناظرة 

از آنکه ریشة عقاید باطل در درونها خشکانیده شد، نوبت به کاشت نهالهای سالم و پاک 

رسد. از اینجا به اوّلیة عقیدة اسالمی در زمین درونهای آزاد و پاکسازی شده از باطل می

گردد تا به تغذیه و تر شده و موظّف میبعد مسئولیّت باغبان و نشانندة نهال، سنگین

درست ایمانی را به عنوان رشد و نموّ آن رسیدگی نموده و عقاید صحیح و مفاهیم 

های مقرّر و به مقدار نیاز به آن بیفزاید؛ از طرف دیگر باید خوراک مقوّی در وعده
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عقاید باطل رسوخ نماید از آن که ممکن است از ناحیة  زیان و ضرری راهرگونه آفت، 

دور کند. این شیوة رشد تدریجی و مرحله به مرحله، تأثیر زیادی در روند درست 

گذارد؛ و این دقیقاً همان شیوة رایج در آفرینش مراحل گوناگون عمل به جا می

 .موجودات هستی و به عبارت دیگر، سنّت خداوند در ایجاد مخلوقات است

عزّوجل  ایمان به خداوندسنگ زیربنای ساختمان ایمانی در این شیوة تدریجی، 

دهد. بعد میو رکن اساسی این ساختار را تشکیل باشد که در ابتدای آن قرار گرفته می

رسد و باالخره تمام می صفات بزرگشو سپس  وحدانیّت خدااز آن نوبت ایمان به 

 گیرد.ا یکی پس از دیگری در برمیایمانی رملزومات و توابع و زوایای 

، دالیل عقلی و علمی مستند به اقامة برهانهااوّلین وسیله در تمام موارد ذکر شده، 

سپس دیر یا زود نوبت به دو  باشد.عقلی مقبول نزد مخاطبان میبدیهیات و مسلّمات 

تشویق در و  ترغیبرسد که عبارتند از وسیلة دیگر در قبوالنیدن حق و ایجاد ایمان می

، ترسانیدن و بر حذر داشتن ترهیبو برخورداری از پاداش خداوند و جهت اکتساب 

از دچار شدن به عقاب و سزای دنیوی یا اخروی، که هر دو نتیجة اعمال و کردار و  نآنا

دهندة این باشند. با اندکی تأمّل در عناصر و موادّ تشکیلرفتار و گفتار خودشان می

 یابیم که :این حقایق دست می شالودة ایمانی، به

ة خَلْق، اَمْر و یخداوند عزّوجل و ایمان به وحدانیّت او در قضّ ربوبیّت: ایمان به  نخست

 سایر صفات کمال، در اوّلین مرتبه قرار دارد و به مثابة هسته و ریشة اوّلیّة آن است.

ت برای الوهیّ رسد؛ زیرا توحیدمی توحید الوهیّت: در مرحلة دوّم نوبت به  دوّم

نخستین مورد از  و پرستش را تنها منحصر به او دانستن، خداوند عزّوجل یعنی بندگی

باشد. پس همان کس که یگانه ربّ و پروردگار است الزم است لوازم توحید ربوبی می

 غیر او نیست.که یگانه معبود نیز باشد زیرا زیبندة 
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رسد. از جملة لوازم کمت آفریدگار می: نوبت به ملزومات و مقتضیات ناشی از ح سوّم

مخلوقات را بیهوده و عبث نیافریده است و این مسأله، حکیم بودن، اینست که خداوند، 

های گوناگونش از قبیل کند که : انسان با تمام ویژگیعقلهای سالم را متوجّه این حقیقت می

باشد و به مل خوب یا بدی میعقل، ارادة آزاد، غرایز و شهوات، قادر و مختار بر انجام هر ع

منظور امتحان و آزمایش خلق شده است. امتحان و آزمایش نیز مقتضی وجود قانون جزا و 

 باشد وگرنه امری عبث و خالی از حکمت خواهد بود.پاداش می

حوادث دانیم سراسر دنیا با محدودیّتهای زمانی و مکانی و : از آن جا که می چهارم

تش، صحنة این آزمون همگانی و امتحان انسانی است، ناگزیر باید و رویدادها و موجودا

جهان دیگری وجود  داشته باشد تا به تناسب امتحان داده شده در دنیا، پاداش و سزای 

کند. شایسته داده شود؛ اینجاست که عنصر اساسی ایمان به آخرت نیز خودنمایی می

تنها به خاطر عبرت و پندگیری یا الزم به یادآوری است که سزاهای زودهنگام دنیوی 

 گیرند.ها شکل میتربیت و تزکیة افراد از گناهان و کجروی

باشد : یکی از مقتضیات امتحان شایسته، تعیین و مشخّص نمودن موادّ امتحانی می پنجم

اش برای آفریدگار و معبود خویش، دارای تا فرد امتحان شونده در انجام مسئولیّت محوّله

را  یرت و بینشی درست باشد؛ لذا خداوند متعال به منظور رفع این نیاز، اشخاصفهم و بصی

ای در به سوی مردم روانه نموده تا در روز قیامت و هنگام پس دادن حساب، عذر و بهانه

ایمان به افقهای جدیدی در پذیرش اصل حضور خداوند نداشته باشند. در نتیجة این بینش، 

 شود.اندیشة انسانی گشوده می، فرا روی فکر و پیامبران

کند که پیامبران الهی در میان نصوص و متونی که از : اصل حکمت اقتضا می ششم

اند، یک سری مبانی و اصول ثابت را همراه داشته باشند تا جانب خداوند دریافت کرده

د. باشبه عنوان قانون اساسی برای مردم درآیند و به آنها عمل شود؛ قانونی که نه تنها 
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ایمان به این بخش از قضایا نیز منجر به گشایش افقهای فکر انسان در پذیرش اصل 

 گردد.می کتابهای آسمانی

شود که : خداوندی که : فکر و اندیشة انسانی با سؤاالتی از این قبیل مواجه می هفتم

چشمها از دیدنش عاجزند، چگونه پیامبری را از جنس بشر انتخاب نموده و با آنها 

و امکان وجود آن  پدیدة وحیتباط برقرار کرده است؟، در اینجا روزنة جدیدی به نام ار

 شود.باز میو نیز وساطت مالئکه در بین خدا و پیامبران به روی دیدگان عقل و اندیشه

: اینک الزم است که پیامبران خدا، برای اثبات راستی و درستی مدّعای  هشتم

ر به فرد و مخصوصی داشته باشند. در این راستا ها و خصوصیات منحصخویش، نشانه

آنها رسالت پیامبران و وحی شود که خداوند به وسیلة گر مینیز جلوه معجزاتپدیدة 

نماید. آنچه که تاکنون دربارة ایجاد بنای ایمانی گفته شد، نازل شده بر آنها را تأیید می

دهندة و عناصر و اجزای تشکیلطلبد تا ارکان این بنا توضیحات و تفصیالت بیشتری می

 آن به بهترین و کاملترین شیوه شناسایی گردد.



 

 

 

 

 

 بخش سوّم :
 

 هایبررسی کتاب طبیعت و اندیشه و تأمّل در نشانه

 موجود خداوندی در آن
های قرآن کریم ما را به بررسی کتاب هستی و تفکّر و اندیشه در آیات و نشانه

هایی که هر کند؛ آیات و نشانهند و راهنمایی میخواخداوندی موجود در آن فرا می

های جهان هستی و صُنع و اتقان و به هم خردمندی را در شناخت صفات و ویژگی

نمایند. این صفات و خصوصیات با زبان حال به انسان پیوستگی آن راهنمایی می

ی این هستی فهمانند که مدبّری حکیم، دانا، توانا، ناظر و غالب بر همه چیز در ورامی

وجود دارد که هر ایجاد و تغییر و تحوّلی، در کوچکترین تا بزرگترین اجزای هستی و 

های مختلفی تکرار نموده تا از آیات موجود در آن را به مناسبتهای گوناگون و به شیوه

این طریق بر اثبات وجود خداوند تأکید بیشتری نماید و ما را از صفات بسیار واال و 

 رکش باخبر سازد.نامهای مبا

نکتة قابل توجّه در اینجا عبارت است از اینکه قرآن به محض فارغ شدن از بیان 

اندیشی در زدودن مظاهر شرک در عبادات مشرکان، توجّه آنها را به شیوة عالج و چاره

ایمان به وجود کند؛ این ستون عبارت است از اوّلین پایه و ستون ایمان جلب می

حیات و زندگانی  ،فرینش آسمانها و زمینآب بصفاتی که س؛ الیشخداوند و صفات وا

گردیده و در آنها  های هستی، همراه با نظم دقیق و شگفتشانها و آفریدهو تمام پدیده

اند؛ قرآن با بیان این رکن اساسی در ابتدای کار خواسته است به مردم گر شدهجلوه
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خواند، اطاعت را بر آنان واجب ا میبفهماند که هرکس دیگران را به بندگی خویش فر

، باید آفرینندة همان مخلوقاتی باشد که به داندود را معبود )فرمانروا( میگرداند، و خمی

به طور شایسته بعد از خلق آنها به رشد و پرورششان بپردازد، دهد؛ دستور می نآنا

دهنده باشد، روزیحیات و مرگشان در دست وی باشد، بردادن و ستانیدن توانایی داشته 

هرگونه سود و زیانی از جانب وی باشد؛ مسلّم است که غیر از و بخشنده باشد، 

پس واجب است که غیر کس چنین لیاقت و منزلتی ندارد؛ چیز و هیچخداوند یکتا هیچ

او نیز پرستیده نشود. بدین ترتیب رابطة منطقی درستی میان توحید ربوبیّت و توحید 

شود؛ چرا که شرک در عبادت ولو به صورتی ناپیدا و مخفی، در یالوهیّت برقرار م

باشد یا حدّاقل مضمون و محتوا مستلزم عدم توحید ربوبیّت برای خداوند عزّوجل می

خواهد خود را ن برای خدا میدشود. پس آنکه با شریک قرار دادر آینده منجر به آن می

خود و هم پیروان خود را در دام به وی نزدیک سازد و قصد قربت او را دارد، هم 

باشد؛ اینکه مشرکان شرکی گرفتار نموده که به منزلة عدم توحید در ربوبیّت خداوند می

بدین معنی طلبند، در دعا و عباداتشان، کسانی یا چیزهای دیگری، غیرخدا را به یاری می

 رند.است که به مشارکت غیر خدا در ربوبیّت و جلب منافع و دفع ضرر باور دا

در همین راستا و با توجّه به اقتضای حکمت قرآنی، اوّلین گام در جهت اصالح 

باشد که عقیدة مشرکان، جلب نظر و توجّه و ارشاد آنها به دالیل اثبات توحید ربوبی می

سرلوحة کار دعوتگران است. لذا این عقیدة سالم، پایه و اساس محکمی برای اصالح 

حیدالوهیّت بوده و عبادتها تنها برای او انجام گرفته و ثابت دوّمین رکن عقیده، یعنی تو

آید و نادیده انگاشتن حقّ خداوند در شود که عبادت غیر او شرک به حساب میمی

توحید عبودیّت است. با تأمّل در طریقة قرآن جهت بررسی کتاب هستی و اندیشیدن در 

 کنیم :را مالحظه میهای موجود خداوند در آن، دو نکتة مهم آیات و نشانه
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انگیزانند تا نظری کلّی و همه جانبه بر آیات و نصوصی که تفکّر انسان را برمی -0

 تمام زوایای هستی بیافکند.

آیات و نصوصی که فکر و نظر انسان را به اجزای تفصیلی این هستی پهناور  -2

 کنند.جلب می

 : کنیمنظرها اشاره میبرای مثال به مواردی از این جلب

های متفاوت حیات، ابداع، اتقان و در برخی آیات، نظرها را به توجّه در گونه -0

 نماید.آفرینش عجیب آنها جلب می

کند که موجودی است در بعضی جاها نظرها را مخصوصاً متوجّه خود انسان می -2

؛ اگر انسان حتّی 1دیگر موجودات و تکلیف و مسئولیّت تنها متوجّه اوستمتمایز از 

فقط به بررسی ساختار وجودی خویش بپردازد، کار بسیار ارزشمندی را در جهت 

شناخت خدا و هدف وجودی خود و عاقبت و سرانجامی که به سویش روان است، 

های تواند ساختار خویش را به عنوان یکی از جلوهانجام داده است؛ از طرف دیگر می

 درخشان آفرینش مورد بررسی قرار دهد.

جات و ها را متوجّه گیاهان و میوهبینیم که نظر و اندیشهردی از آیات میدر موا -0

وزن،  و کند و در جایی دیگر ابر، باد، آب، باران و نیز اندازهکیفیّت آفرینش زیبایشان می

 نماید.قانون و مقرّرات هر کدام را بر دیدگان بینا عرضه می

سیر و سان را به گشت و گذار، کنیم که در برخی جاها نظر انسپس مالحظه می -4

کند تا بر چگونگی سفر در زمین همراه با جستجو، بررسی، دقّت و تأمّل در آن جلب می

نظرها را متوجّه آسمان بیکران و پهناور و اجرام آفرینش آن، شناخت حاصل شود؛ 

_________________________________________________________________________ 

البتّه جنّ نیز همانند انسان، دارای اختیار بوده و لذا تکلیف و مسئولیّت نیز برعهده دارد، امّا مراد مؤلّف  -1

 دّی انسان قابل درک باشند )مترجم(.محترم، موجوداتی است که به کمک حواس ما
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 نظرها پی به تمرکز خورشید،نماید. در این دقّتشمار موجود در آن میگوناگون و بی

 شود.ماه و ستارگان قابل رؤیت و مصالح و منافعشان برای ساکنان زمین برده می

و توجّه مردم را به اجزای  درپی نظرهاکنیم که قرآن پیبه همین ترتیب مالحظه می

و کندوکاو در صفات و  هشکند تا انسان را در برابر آنها به پژوشمار هستی جلب میبی

ادارد؛ صفات و خصوصیّاتی که در حقیقت، آثار اش وخصوصیّات ظاهری و باطنی

باشند. خداوندی که حکیمانه تدبیر جهان آفرین میبخش و نظمهستیصفات آفریدگار 

که علم و قدرتش در ژرفای هرچیزی رسوخ دارد و به آن نظم  لطیفیرا در دست دارد؛ 

 مُهَیمِنیآفریند؛ مینمونة قبلی هایش را بدون الگو و بدیعی که آفریدهبخشد؛ و اتقان می

با اراده کوچک و بزرگ در عرصة هستی سلطه و سیطره دارد؛ حکیمی که که بر هرچیز 

بهترین و زیباترین و اختیار مطلق خود، دور از هرگونه اجبار و الزامی از ناحیة اغیار، 

احتمالهای ممکن را در موازات نقشة کلّ هستی و با در نظر گرفتن گذشته و حال و 

، برای آفرینش هر موجودی برگزیده است؛ مدبّری که با علم و حکمتش، تدبیر و آینده

تواند انجام بدهد؛ باشد؛ قدیری که هر چه بخواهد میدار میچارة هرچیزی را عهده

گیرد؛ مالکی که هر چیزی را او صاحب خالّقی که هیچ مانعی جلو قضا و قدرش را نمی

رحمان و رحیمی که سلطنت و حکومت دارد؛ است؛ ملکی که بر تمام مملکت هستی، 

جامة مهر و عطوفت را بر بندگانش پوشانیده و در زیر چتر حمایت، عنایت و حفاظت 

 ؛ ...!1خویش قرار داده است

قرآن کریم پس از اینکه در خالل آیات عهد مکّی و تعداد زیادی از آیات عهد مدنی، 

نظیر و شریک او بر مشرکان وردگاری بیدالیل زیادی را مبنی بر حقّانیّت خداوند و پر

_________________________________________________________________________ 

جهت آگاهی بیشتر از نامهای مبارک خداوند، به منابع دیگری از جمله کتاب عقاید اسالمی، تألیف  -1

 سیّد سابق نشر احسان، ترجمه علی آقا صالحی مراجعه نمایید )مترجم(.
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گونه مخاطب قرار داده سورة حدید که مدنی است، آنان را این 3کند، در آیة عرضه می

 فرماید :و می

                                    

               ( 3 /حدید) 

چرا نباید به خدا ایمان بیاورید؟ در حالی که پیغمبر، شما را )با دالئل قوی و »

کند، و )خداوند هم( از معجزات روشن( برای ایمان به پروردگارتان دعوت می

های ایمان آوردن به خود را در شما پیمان )فطری و کَونی( گرفته است )و نشانه

است و در بیرونتان به معرض تماشا گذاشته است( اگر خواهان درونتان سرشته 

 «.ایمان آوردن هستید؟...



 

 

 

 

 

 بخش چهارم :
 

 ای از آیات و نصوص قرآنیمجموعه

انگیزانند تا نظری کلّی و همه جانبه هایی از آیاتی که انسان را برمی: نمونه دستة اوّل

 بر زوایای هستی بیافکند.

سورة اعراف خطاب به کسانی که در  031تا  032آیات خداوند عزّوجلّ در  -0

 فرماید :اند، میکفر ورزیده صبرابر رسات پیامبر

کم دارند، کمهای جهانی( ما را تکذیب میکسانی که آیات )قرآنی و نشانه»

ای که سازیم، از راهی و بگونهگرفتار و )به عذاب خود( دچارشان می

ورزم و دهم )و در عقوبت ایشان شتاب نمییدانند...؛ و به آنان مهلت منمی

سازم(. بیگمان طرح و افسار را برایشان شل کرده و در گمراهی رهایشان می

نماید( پاید و نابودشان میایشان را مینقشة من سخت استوار است )و دائماً 

اند )تا آشکارا بدانند( همنشین ایشان )که از سوی خدا مبعوث شده نیندیشیده

آشکار )و بیانگر احکام کردگار( دهندة یوانه نیست، بلکه او تنها بیماست( د

ایمان  خواند،است...؛ )آنان به یکتاپرستی و توحیدی که محمّد ایشانرا بدان می

آورند( آیا آنان به ملک )پهناور و عظمت شگفت( آسمانها و زمین )و نمی

نگرند )و آنها را نمی ها( و به هرآنچه که خدا آفریده است،عجائب و غرائب آن

کنند، تا کمال قدرت صانع و وحدانیّت مالک جهانرا ورانداز و وارسی نمی

اندیشند که چه بسا اجل آنان نزدیک شده باشد؟ )پس تا ببینند؟( و آیا نمی

فرصت باقی است حق را بپذیرند و ایمان به حق را در خود تقویت کنند، و در 
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د. اگر آنان به این قرآن که پر است از دلیل و فردا نکننپذیرش اسالم امروز و 

برهان، ایمان نیاورند( پس باالتر از آن به چه سخنی )و دعوت دیگری( ایمان 

 «.چه نادان مردمانند؟(...قرآنند؟ آورند؟ )شاید در انتظار کتابی برتر از می

موجود  خداوند عزّوجل آنها را به تفکّر در ملکوت آسمانها و زمین و سایر مخلوقات

 : فرماید خواند. آنجا که خداوند میدر پهنة هستی فرامی

          ( 031 /اعراف) 

نوعی استفهام انکاری است مبنی بر اینکه چرا آنان نظر مطلوب و پسندیده را کنار 

ها به منظور برداشت و استنباط اند که عبارت است از تفکّر و اندیشه در پدیدهگذاشته

در صحنة حقیقت اشیاء و علّت همة علّتها لتهای صحیح و مفید جهت رسیدن به دال

تواند با توجّه به شناخت صفات آفریننده، عاقل میهستی؛ بدین صورت انسان 

و ایجادکننده و برپا دارندة مخلوقات، به شناخت خود آفریننده و یکتایی او در ربوبیّت 

رک کند که حکمت خداوند مقتضی این است که الوهیّت نیز پی ببرد و این حقیقت را د

عالم به حال خویش رها هدف آفریده نشده و در پهنة بیهوده و بیموجودی مثل انسان، 

زیبندة حکمتش اینست که پیامبری را برایشان بفرستد تا دایرة بلکه  نشده باشد؛

در انجام اعمال مسئولیّتهایشان را در برابر خداوندی که آنان را برای امتحان و آزمایش 

 نیکو آفریده است، تعیین و روشن نماید.

از مردم مبنی بر تفکّر در ملکوت آسمانها و زمین دانیم دعوت قرآن طور که میهمان

کّری فراگیر و همه جانبه دعوتی است که در آن، تفو سایر مخلوقات موجود در هستی، 

ارت، تدبیر، عنایت و علم، نظ بر تمام هستی مدّنظر است تا بدین وسیله حکمت،

رحمت صانع و سازندة هستی بر همگان معلوم گردد. این فراخوانی و دعوتها بر اندیشة 

همه جانبه، دارای درجات و مراتب متفاوتی است که هر فرد مکلّفی به نوبة خود قادر به 
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باشد و متناسب با هوش و ذکاوت یکایک افراد بشری گیری از آن میانجام و نتیجه

 شده است.مطرح 

در علل و مستلزم تفکّر ها، آیات و عالیم موجود در هستی، بحث و بررسی در پدیده

باشد که تنها همگی انسانرا شان میعوامل و روابط حاکم بر آنها و آثار و هدف وجودی

ذات و صفاتش به سوی پروردگار آفریننده راهنمایی نموده و موجب ایمان صحیح به 

خداوند از جمله حکمت او ایمان بیاورد و رکس به صفات کمالیة گردند. در نتیجه همی

کند، بدون شکّ به هدف وجودی بفهمد که او هیچ چیز را بیهوده و عبث خلق نمی

شود و باالخره به صداقت انسانها پی برده و متوجّه مسئولیِّتهایش در برابر خدا می

اند تا توجّه مردم مبرانی که آمدهپیا کند؛ل میصرسالتهایشان یقین حاپیامبران و درستی 

را به این حقایق ربّانی جلب نموده و به تبیین وظایف و مسئولیّتهایشان بپردازند و آنان 

 را از عاقبت کفر و عناد و نافرمانی خدا برحذر دارند.

آموزد که اش میسورة یونس به پیامبر گرامی 030خداوند عزّوجل در آیة  -2

 کنند، بگوید :التش را تکذیب میخطاب به کفّاری که رس

بگو : بنگرید )و چشم برون و درون را باز کنید و ببینید( در آسمانها و زمین  »

چه چیزهایی است؟! آیات )خواندنی کتابهای آسمانی، از جمله قرآن، و دیدنی 

دهندگان )پیغمبر نام، و اندرزها و انذارها هیچکدام( به حال جهان هستی( و بیم

 «.خواهند ایمان بیاورند...افتد که نمیدمند نمیکسانی سو

باشند که داللت بر های موجود در هستی میپدیده در این آیة شریفه مراد از آیات،

قدرت، حکمت، حاکمیت و سلطه بر هر چیزی  صفات خداوند باری تعالی از قبیل علم،

وادث بسیار تلخ و ناگواری ، ح«نُذُر»نمایند؛ و مراد از و مالکیت او بر هر شیئی و ... می

است که ملّتهای پیشین را به سبب کفر و نافرمانیشان نسبت به پیامبران خدا و سرکشی 

طغیانشان در برابر دستورات و اوامر الهی، در هم نوردیده و هالکشان کرده است که و 

 خورد.آثار بسیاری از این اقوام هالک شده، در گوشه و کنارة زمین به چشم می
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خواهند ایمان بیاورند و با حقّ و حقیقت سرعناد دارند، اگرچه هر ا آنانکه نمیامّ

ها، انذار و شنیدنی، خواندنی یا دیدنی بر وجود این آیات و نشانهای کدام به گونه

گردند، ولی چون بندة هوا و هوسهای خویشند و گرفتار جنایات و هشدارها آگاه می

 برند و نفعی به حالشان ندارند.آنها نمی اند، سودی ازانحرافات خود گشته

 :مراد خداوند از فرمودة 

            ( 030 /یونس) 

 «.اندقومی است که خودشان را آمادة ایمان آوردن نکرده»

ایمان نیاوردن آنها دلیل بر عدم کفایت و نارسایی دالیل ایمان یا غیریقینی بودن 

های اخالقی خودشان مثل به سبب بدخلقی و کجرویبلکه  مدلولشان نیست،

باشد؛ آنان نه هیچ احساس شرمانه میخودخواهی، سرکشی و تمایل به اعمال بی

وجدانی و غیرت انسانی اندرونشان باقی مانده و نه باکی از فرجام تلخ و دردآور 

حال این  های هدایتگر، نفعی بهواضح است که آیات و نشانهبسیار  گناهانشان دارند؛

 گذارند.گروه ندارد و انذار، پند و نصیحت نیز در رفتار و افکارشان تأثیری نمی

هایی از آیات و نصوص که فکر و نظر انسان را به اجزای تفصیلی : نمونه دستة دوّم

 کنند :این هستی پهناور جلب می

 فرماید :سورة عنکبوت می 20تا  03خداوند عزّوجل در آیات  -0

گرداند؟ این آغازد و سپس آنرا باز میاند که خدا چگونه آفرینش را میدهآیا ندی»

کار برای خدا سهل و آسان است...؛ بگو : در زمین بگردید و بنگرید که خدا 

چگونه در آغاز، موجودات را پدید آورده است و )چه رنگ و بو و سیما و 

عت نهاده است. تا از ویژگیهایی به هر یک داده است، و چه اسراری در آنها بودی

مشاهدة اشیاء پی به راز و رمز آنها ببرید و در برابر قدرت مافوق تصوّر 

آفریدگارشان سر تسلیم فرود آورید، و بدانید کسی که اوّل این جهان را از 
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کند. چرا که خدا هم جهان دیگر را پدیدار مینیستی به هستی آورده است( بعداً 

قت که رستاخیز بپاشد، خدا( هرکس را بخواهد )و بر هرچیزی تواناست...؛ )آنو

رساند، و هرکس را بخواهد مورد مرحمت قرار مستحق بداند( عذاب می

 «.شویددهد. )سرانجام، جملگی( شما بسوی او باز گردانده میمی

ای عالمانه و جستجوگرانه در درک و در این آیات دستور داده شده است که به شیوه

آفرینش توسّط خداوند تأمّل و دقّت نظر به عمل آید؛ و مسلّم شناخت کیفیت آغاز 

در زمینة چگونگی آفرینش آغازین است که هر انسان عاقلی پس از کسب آگاهی 

نیازمند فرینش آکند که این هستی، بر این حقیقت نیز واقف شده و استدالل می

د آورده است؛ و وجو ای است که آن را خلق کرده و از نیستی محض به صحنةآفریننده

روشن است که همین آفریدگار که هستی را از عدم آفریده است، این توان را نیز دارد 

اند دوباره که بار دیگر بعد از نیستی و فنا، آنها را از نو بیافریند و آنان را که جاندار بوده

 زنده گرداند و جسدهایشان را مثل اوّل بسازد و جهانی دیگر برپا دارد.

 فرماید :سورة ق می 00تا  6ند عزّوجل در آیات خداو -2

اند که ما چگونه آنرا اند و( به آسمان ننگریستهآیا آنان )تاکنون سر بلند نکرده»

ایم و هیچگونه خلل و شکافی در آن نیست؟؛ زمین را ایم و آراستهبنا کرده

و از هر نوع  ایم،ایم، و در آن کوههای محکم و پابرجائی را فرو افکندهگسترانیده

ایم...؛ )همة اینها( به منظور بخش در آن رویاندهانگیز و مسرّتگیاه بهجت

بخشیدن روزی به بندگان است. ما بوسیلة آب باران، سرزمین مرده را زنده 

ایم. )آری زنده شدن مردگان، و( از گورها سر برآوردن آنان نیز همین گردانده

 «....گونه است

توجّه مردم به تأمّل در اجزای تفصیلی هستی جلب شده تا با نظر و  در این نصوص،

های خداوند و از طریق مشاهدة آثار آفرینش او پی به صفات عظیم و نامهای کشف نشانه

زیبایش ببرند. این فراخوان به شیوة استفهام انکاری و سرزنش منکران خدا مبنی بر عدم 
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فهمیم که مسئولیّت به همین جا میدقّت و تأمّل در مخلوقات صورت گرفته است. از 

خداوند به انسانها بخشیده، چقدر سنگین است و کارگیری نیرو و استعدادهای فکری که 

خویش به کمک نیروی فکر و اندیشه، ادی های ارگیریانسان تا چه اندازه در برابر تصمیم

أمّل و اندیشه در اند با تتوپیرامون مسائل اعتقادی و ایمانی مسئول است؛ زیرا که او می

هایی دست پیدا کند و از آن جا به علل و اسباب وجودیشان پی برده و ها به شناختهیدپد

در این درک نماید.  را ها و نظام موجود در هستیهای خداوند حاکم بر پدیدهقوانین و سنت

ها و ها، کشتها، گیاهان، باران، باغهجا مراد از توجه و دقت نظر مردم به آسمان، زمین، کو

جور و ... فقط صرف نگاه را های جوحبوبات مفید، درختان گوناگون خرما و نخلستان

ظاهری و دیدن مخلوقات نیست؛ بلکه مراد، نظر و توجه دقیق همراه با بصیرت، تفکر و 

ها و آیات خداوندی را مشاهده نمایند و نیروهای تجربی و علمی باشد تا نشانهتعقل می

هایی و جستجو به نشانه و در نتیجة کاوشها به کار انداخته بررسی این نشانهخویش را در 

ست یابند که فکر و اندیشة بشر به تنهایی و بدون کمک گرفتن از پژوهشهای پنهانی د

 کند.  کتواند آنها را درعلمی و تجربی نمی

 فرمودة خداوندی : 

          (6 / ق) 

کارگیری تمام روش و راهکارهای حسی، فکری، استنباطی، تجربی تشویقی است در به 

گیرد؛ روشن ها بر ژرفای آنها صورت میو هر بررسی علمی و کندوکاوی که از ورای پدیده

 رف نظر در ظاهر نیست. است که منظور خدا در اینجا فقط تماشا با چشم یا صِ

رد، تشویق و دعوت خوکه در این نص به چشم میهای ظریفی یکی از استدالل

منکران قیامت به دالیل موجود در هستی مبنی بر وجود خالق و مُنتهای قدرت و اتقان و 

های انکار قیامت، ترین انگیزهباشد؛ زیرا یکی از مهمزیبایی آفرینش و کمال حکمتش می

متزلزل بودن پایه و اساس ایمان، یعنی ایمان به خداوند عزوجل و صفات واالیش 
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ها و ؛ هر گاه این پایه اصالح گردیده و به شیوة مطلوب بنا نهاده شود، دیگر پایهباشدمی

های ای برای انکار هیچ کدام از پایهنیز بر آن خواهد گشت و انگیزهارکان صحیح ایمانی 

 ماند. ایمانی باقی نمی

کند که در دعوت مردم به سوی ایمان، این از همین جا به ما خاطرنشان می قرآن

های ایمان در که هرگاه اشکال و خللی در یکی از شاخهته را به خاطر داشته باشیم نک

از روی های ایمان برویم؛ زیرا درون مردم ایجاد شد، فوراً به سراغ اولین پایه از پایه

که انجام شده ثابت شده است که هر انحراف و تباهی ایجاد شده در فروع تحقیقاتی 

های آن است و تعمیر، عالج و ز سالم نبودن اصول و شاهرگاعتقادی و ایمانی، ناشی ا

ثمر ها و اصول، کاری بیهوده و غیر مُها بدون توجه به بررسی دقیق ریشهاصالح شاخه

 انجامد. بوده و به شکست می

لذا با توجه به اینکه فکر و اندیشة انسان اکثراً دچار خطا و لغزش خواهد شد، 

ان دینی این است که با تعمق و تأمل، راه و روش قرآنی ترین روش برای دعوتگرسالم

 را تدبر نموده و به نحو احسن از آن پیروی کنند. 

 فرماید : سورة روم می 21تا  03خداوند عزوجل در آیة  -0

آفریند، و زمین اموات را خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده می»

سهل و ساده، به سادگی آفرینش مکرر و گونه )بخشد، و همینحیات می

و از گورها( بیرون آورده یابید همیشگی حیات از ممات، شما آفرینش دوباره می

های )دالّ بر عظمت و گردد( ...؛ یکی از نشانهشوید )و رستاخیز برپا میمی

ها خدا این است که )نیای( شما را از خاک آفرید و سپس شما انسانقدرت( 

ان زیاد شدید و در روی زمین برای تالش در پی معاش( پراکنده )به مروز زم

های )دال بر قدرت و عظمت( خدا این است که از و یکی از نشانهگشتید ....؛ 

جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان )در پرتو جاذبه و 

)و هر یک  کشش قلبی( بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت
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و دلباختة دیگری ساخت، تا با آرامش و آسایش، مایة شکوفایی و شیفته  را

ها و تعادل جهانی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، و پیوند زندگی انسان

آنها برقرار و محفوظ باشد(. مسلماً در این )امور( نشانه و دالیلی )بر روحانی 

های جهان و رة پدیدهعظمت و قدرت خدا( است برای افرادی که )دربا

های )دال بر قدرت و عظمت( اندیشند ...؛ و از زمرة نشانههای یزدان( میآفریده

گمان در های شماست. بیها و رنگها و مختلف بودن زبانآسمانخدا آفرینش 

آور گردانند، و در این )آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت

های است برای فرزانگان و دانشوران ...؛ و از نشانهاین تنوع خلقت( دالیلی 

)قدرت و عظمت( خدا، خواب شما در شب و روز است، و تالش و کوششتان 

مندی از فضل خدا ... قطعاً در این )امور، یعنی مسأله برای )کسب و کار( بهره

خواب، و تالش در پی معاش( دالیلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته 

های )دال بر عظمت و قدرت( و حقیقت را بپذیرند( ...؛ و از زمرة نشانهباشند )

خدا، یکی این است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم مایة امید، به 

باراند، و زمین را بعد از مرگش نمایاند، و از آسمان آب مهمی را میشما می

گرداند .... سبز( میبه وسیلة آن آب، زنده )و سر)یعنی خشک و سوزان بودن( 

در این )درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبیاری زمین و گمان بی

شدن آن( دالیلی است برای فهمیدگان و خردمندان ...؛ و از جملة دالیل سرسبز 

های )کمال قدرت و نهایت عظمت( خدا یکی هم اینست که آسمان و و نشانه

ساخته و پرداختة او و به فرمان وی  بدین ساختار استوار و صورت زیبا(زمین )

میراند، و این نظم و نظام را برپاست ... بعدها وقتی )که بخواهد مردمان را می

خواند و گرداند، و برای زنده شدن( شما را از زمینی با ندایی فرامیمیخراب 

 «.آیید ....شما فوراً )مطیعانه و شتابان از زمین( بیرون می

وعی جلب نظر و تأمل فکری همراه با بحث و بررسی علمی، تجربی در این نص قرآنی، ن

خورد. آیات و های تفصیلی خداوند در هستی به چشم میدر بسیاری از آیات و نشانه
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رحمتی ای توانا و مختار، عظیم، علمی فراگیر، حکمتی سرشار، ارادههایی که آثار قدرتی نشانه

باشند؛ و این صفات بشری و دیگر صفات کمال میگسترده، لطف و عنایتی فراوان به افراد 

 کمال حتماً متعلق به آفریدگار توانا، مدبر، حکیم، علیم و خبیر هست و بس! 

ها و آیاتی کنند، به نشانهجلب میبا مطالعه در این آیات قرآنی که نظر ما را به خود 

 : شود کنیم که در زیر به آنها اشاره میدر جهان هستی علم پیدا می

مثل بیرون آوردن و آفریدن جوجه از تخم، و آفریدن ، آفریدن زنده از مرده -0

جاندارانی که از طریق قانون تقسیم سلولی و از ترکیب عناصر خاکی و آبی به دستور 

 اند. خدا وارد عرصة حیات شده

های بدون درک و مثل رُستنی، بیرون آوردن اشیای مرده از موجودات زنده -1

قبیل مو، ناخن و ... یا مثل برجا ماندن جسد مرده از جاندارانی که حیاتشان  احساس از

 به پایان رسیده است. 

مثل رویانیدن و زنده گردانیدن انواع گیاهان ، زنده گردانیدن زمین بعد از مرگ -1

هایی که بایر و مرده بوده و مدت زمانی دراز هیچ اثری از و درختان و علفزارها در زمین

  خورد.چشم نمی در آنها بهحیات 

گردد که این نوع آفرینش به خلق نخستین انسان برمی؛ آفریدن انسان از خاک -1

گونه آفرینش بر اثر تغییر و تحوالتی که در رود. در اینها به شمار میمنشأ سایر انسان

خاک به وجود آمده و تبدیل به مواد غذایی گشته و حیات نباتی به خود گرفته است، 

های انسانی شکل یافته و به صورت خون در تمام اعضای انسان به جریان سلول

اند؛ سپس تبدیل به نطفه گشته و از راه لقاح با جنس مخالف خود )مرد با زن و افتاده

گیرد؛ پس خاک و آب، مادة اصلی و اولیه در ظهور حیات انسانی به خود میبرعکس( 

 باشند. یر جانداران زمینی میهای زندة انسانی و ساو پیدایش سلول
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آفریدن همسرانی از جنس خود انسان و ایجاد انس، الفت و مهربانی در بین  -5

 شوند. یابند و به قلة رفیع حیات انسانی نایل میکه بر اثر آن در کنار هم آرامش می؛ اآنه

ث بح؛ که متقضی شانسابقهها و زمین و نوآوری مبتکرانه و بیآفرینش آسمان -6

های فراوان علمی جهت اکتشاف روزافزون در تجلی ساختن عظمت و قدرت و بررسی

 باشد. خداوند می

های ربانی حاکم بر این تفاوت لهجه، زبان و رنگ پوست مردم و سنت -1

گیری های علمی پیرامون چگونگی شکلزمینة بسیاری از تحقیقات و بررسی؛ تغییرات

ها و اسباب اختالف صداها، عوامل صوتی، حنجرههای ها، خصوصیات و ویژگیلهجه

 باشند. ها، عوامل تأثیرگذار وراثتی و محیطی میاختالف رنگ

؛ چیزی که سبب رفع خستگی و آسودن جسم و ها در شب یا روزخواب انسان -8

آور نیز باعث کشف رموزی تحقیق و بررسی در مورد این پدیدة شگفتگردد؛ جان می

 شود. ینش خدا میهای آفراز شگفتی

ها در گوشه از راه کسب و کار و تالش انسان؛ ها از خداوندطلبی انسانروزی -9

 گیرد. نمودن زمینة آن توسط خداوند صورت میهای زمین و آماده و آسان و کناره

نماید و هم امید و طمعی در آن در دل مردم، هم ایجاد ترس می؛ برق آسمان -01

های کشنده و خطرناک، دامنگیرشان از یک طرف احتمال دارد که صاعقه انگیزاند؛ زیرابرمی

شده و آنها را نابود کند، و از طرف دیگر احتمال دارد که مقدمه و زمینة بارانی سودمند باشد 

و خداوند به کمک آن، زمینی مرده را زنده گرداند. جستجو و بررسی در این پدیدة 

الی آن به اسرار عجیب کند تا در البهکمک مییکدانان انگیز هم به دانشمندان و فیزشگفت

 های زیبای پروردگار پی برده و شناخت حاصل کنند. و سنت

ه و به کمک این باران، زمین خشک مرد خداوند؛ باران از آسمانفرودآمدن  -00

سازد؛ و این خود بیانگر نظامی بدیع های متفاوت حیات میخالی از حیات را پر از گونه
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خود، آن را بر ق لمتکی بر قوانین زیبای طبیعی است که آفریدگار توانا با اختیار مطو 

 هستی حاکم نموده است. 

گونه که هیچهای محکم و استواری در مجرای نظام؛ برپایی آسمان و زمین -01

گری در آنها وجود ندارد و توسط نیرویی نقص و خلل، برخورد و تزلزل و یا ستیزه

بر تمام هستی صورت گرفته که بر کوچکترین تا بزرگترین موجودات قاهر و ناظر 

در این آفریدة خداوندی، ما را به درک هستی تسلط و حکومت دارد. تأمل و تحقیق 

ها و زمین و نیز صفت تدبیر حکیمانه و نظارت صفت قیومیت خدای عزوجل بر آسمان

یق و بررسی آیات مذکور در کند. پر واضح است که تحقاش هدایت میجانبهو همهکلی 

های و حقایق ذاتشان، مستلزم بحث و بررسی صحنة هستی به منظور شناخت کُنه

هستی های باشد؛ اما برخی از پدیدههای دقیق و منطقی میروشنگر علمی و پیگیری

افراد عادی گرفته تا برای تمام مردم سودبخش بوده و هر کس در حد توان خویش از 

های خداوندی تواند به درک آیات و نشانهعلمی، مینگر شگران ژرفمتفکران و پژوه

های در آنها پی برده و به سوی ایمان به پروردگار آفریننده و صفات بزرگ و نام

 زیبایشان هدایت شود. 

 فرماید : سورة روم می 13تا  46خداوند عزوجل در آیات  -4

خداوند بادها را به عنوان  های )دال بر قدرت( خدا اینست کهاز جمله نشانه»

و تکان های گوناگون، همچون نزول باران و تلقیح گیاهان رسان )به نعمتمژده

خواهد فرستد. همچنین خدا میو تغییر هوا و غیره( میهای فراوان دادن آب

ة او به ها هم با اراده و اجازبچشاند، کشتیبدین وسیله از رحمت خود به شما 

)خدا را( نیز از لطف و فضل الهی برخوردار گردید و  حرکت درآیند، و شما

ایم و سپاسگزار باشید ...؛ ما قبل از تو پیامبرانی را به سوی اقوامشان فرستاده

آنان، دالیل واضح و آشکاری )از معجزات ربانی و منطق عقالنی( برای این 

گروهی ایمان آورده و گروهی به مخالفت )و مردمان اند اقوام آورده
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ایم( و ایم )و مؤمنان را یاری کردهپس ما از بزهکاران انتقام گرفتهاند(. خاستهبر

ها را بوده است ...؛ خدا کسی است که بادهمواره یاری مؤمنان بر ما واجب 

که بخواهد ابرها گونه انگیزند. سپس خدا آنرا برمیسازد و بادها ابرها وَزان می

هایی باالی یکدیگر ها را به صورت تودهگستراند و آنرا در )پهنة( آسمان می

بینی که از البالی آنها دارد و )پس از تلقیح، ای انسان( تو میانباشته و متراکم می

را بر کسانی از بخش( بارد، و هنگامی که آن )باران حیاتها فرومیباران

 گردند ...؛ هر چند که )لحظاتی(باراند، آنان خوشحال و مسرور میبندگانش می

به آثار )باران یعنی( پیش از نزول باران، ناامید و سرگردان بوده باشند ...؛ 

کند. آن کس )که زمین را پس از مردنش زنده میرحمت الهی بنگر که چگونه 

کنندة مردگان )در رستاخیز( کند( زندهنزول باران زنده می زمین را این چنین با

 «.است و او بر همه چیز تواناست ....

که کند های تفصیلی هستی امر میها را به اندیشه و نظر در پدیدهیات شریفه، انساناین آ

پایان او در فراهم باشند و نشانة عنایت و توجه بیاز آثار رحمت خداوند بر بندگان می

بندگان در سفرة پربرکت زمین به حساب  آوردن اسباب و عوامل، جهت بخشش روزی

 او به عنوان مأوا و مسکن بندگانش مهیا گردیده است. آید؛ زمینی که توسط خود می

گر و دال بر رحمت و عنایت تفویضهای در واقع آیات و نشانهها این پدیده

 باشد که همانا خالق پروردگار و رحمان و رحیم است. شان بر بندگانش میپدیدآورنده

و از راه قوانینی که بر اندازد خداوند سبحان، بادها را با ارسالی هدفمند به جریان می

انگیزاند. در اینجا عنایت ابر و آب و قشر و سطوح زمین حاکم نموده، ابرها را برمی

های ای دلخواه در گوشه و کنارهکند چون ابرها را به گونهخداوند بیشتر خودنمایی می

 آسمان گسترانیده و از راه کنش و واکنش و قوانین حاکم بر آنها و با هدفی خاص به

 سازد. تبدیل میهای گوناگونی قطعه



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل

 

19 

ای هدفمند و با ارادة خویش، هر کس را بخوهد زیر سایه و چتر ابرها سپس به شیوه

ها حاالت خاصی بر باراند و در این لحظهدهد و باران رحمتش را بر آنان میقرار می

ده و ششان تبدیل به امید و خوشحالی شود؛ یأس و اندوه گذشتهبندگان عارض می

 گردد. ها میسار و علفزار و باغچشمهآب و علفشان تبدیل به و بیزمین خشک 

های نویدبخش و هایشان به نشانهلذا بادها در صورت تکرار و تجدید کنش و واکنش

 گردند : ها مبدل میآور انسانمژده

                      ( 46 /روم) 

 «.فرستدرسان میهای خداوند اینست که او بادها را به عنوان مژدهاز جمله نشانه»

عالوه بر آنچه گفته شد، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند که به مصالح و بادها 

های بادبانی را به باشند؛ کشتیها در امر معاش و زندگانیشان مرتبط میمنافع انسان

های کم یا زیاد اندازند تا مردم توسط آنها مسافتحرکت میدستور خدا در دریاها به 

های خدا در درون دریا نعمت جمیان کشورها را طی نموده و به کمک آنها به استخرا

 پهناور خداوند به انجام برسانند. های عمده و گسترده را در زمین بپردازند یا تجارت

دهد تا نظری اندیشمندانه در خالل های قادر بر تفکر دستور میسپس خداوند به انسان

 حواس بیندازند : ها به علل و عوامل و اسباب دور از تیررس دالیل برگفته از پدیده

                               

 (13 / روم) 
 «.کندردنش زنده میبنگر که چگونه زمین را پس از مبه آثار رحمت الهی »

گونه که زنده گردانیدن مردگان کند؛ بدیناو را به استدالل قیاسی جلب مینظر آنگاه 

ها و تبدیل شدنشان به خاک، بر زنده گرداندن گیاهان، را بعد از فنا و متالشی شدن بدن

دوباره نباتات، کشت و زرع و درختان فاقد حیات و زندگانی مقایسه کنند که خداوند 

 بخشد : نها را از راه بذرشان وجود میآ
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                          (13 / روم) 

 «.کنندة مردگان است و بر همه چیز تواناستاو در واقع زنده»

کند و صفت رحمت نیز مستلزم آثار رحمت، همیشه داللت بر وجود صفت رحمت می

اتی بخشنده و مهربان یعنی رحمان و رحیم است؛ این ذات رحمان و رحیم نیز باید وجود ذ

دارای صفات دیگری از قبیل خالقیت، عالم بودن، حکیم بودن، نوآوری، قادر بودن، مدبری، 

 ناظر بودن، لطیف و خبیر بودن باشد تا بتواند منشأ رحمت برای غیر خود باشد. 

ای است که داللت بر پدیدهد از مرگ و نابودیشان، باز گرداندن حیات به نباتات بع

اند ای دارد که قبالً در دنیا زیستههای مُردهقدرت خداوند در باز گرداندن حیات به انسان

تا با جایی دوباره در سرایی دیگر به محاسبه و مجازاتشان بپردازد و هر کس را بنا به 

 قاقشان به سزای مناسب برساند. پایانش، پاداش عطا کند یا بنا به استحلطف بی

 فرماید : سورة انعام می 33تا  31خداوند عزوجل در آیات  -1

رویاند. شکافد )و گیاه و درخت از آنها میاین خداست که دانه و هسته را می»

آورد )از قبیل آفریدن انسان از هموست که( زنده را از مرده را از زنده بیرون می

یوان(. این )چنین قادر توانایی( خدای شما است. پس خاک، و تولید شیر از ح

گرایید، و از حق( چگونه )پس از بیان، از عبادت یزدان به عبادت دیگران می

پدیدار شوید؟! ....؛ او است که صبح )سیمین را از شب قیرین( منحرف می

و شب را مایة )تا زندگان برای کسب معاش به تالش ایستند( است  ساخته

م و جان،( و خورشید و ماه را وسیلة حساب )مردمان در امور جسآرامش 

روزمرة عبادی و تجاری خود( کرده است. این )نظم بدیع و نظام استوار( 

است که( چیره )بر جهان و(  عز و جل خداوندو تدبیر محکم )و سنجش دقیق 

کسی است که ستارگان را برای شما آگاه )از همه چیز آن( است ...، و او آن 

ها های خشکی و دریا بداندر تاریکیهای سفر( فریده است تا )در شبآ

های جهانی خود( را برای کسانی بیان رهنمود شوید. ما آیات )قرآنی و نشانه
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دانند ...؛ و او کسی های جهانی را( میایم که )معانی آیات قرآن و نشانهداشته

او از خاک زمین  است که شما را از یک شخص آفریده است که )آدم است و

است و زمین هم در مدت حیات( محل استقرار و )پس از مرگ( محل تسلیم 

های جهانی خود( را برای کسانی ما آیات )قرآنی و نشانه)به خاک شما( است. 

فهمند ...؛ و میهای قرآنی را چنان که باید( و نشانهایم که )آیات قرآن بیان داشته

د، و ما )که خداییم، با فرست( فرومین، آب )باراناو کسی است که از )ابر( آسما

ها رویانیم و از رُستنیها را میقدرت سترگ خود( به وسیلة آن آب، همة رُستنی

های تنگاتنگ یکدیگر و از آوریم، و از آن سبزینه، دانهسبزینه بیرون می

و های آویزان نزدیک به هم و در دسترس، های درخت خرما خوشهشکوفه

سازیم که )در شکل و مزه و بو و سود( ای انگور و زیتون و انار پدید میهباغ

همگون و یا غیرهمگونند، بنگرید به میوة نارس و رسیدة یکایک آنها، که میوه 

ها( دادند. بیگمان در این )گوناگونی درونی و بیرونی و تغییر آغاز و انجام میوه

پذیرند و که حق خود را می ها و دالیل )خداشناسی( است برای کسانینشانه

 «.آورند ...بدان( ایمان می

کنند توجه می بهایی جلاز آیات شریفة سورة مبارک انعام، پدیده در این مجموعه

صفات که نظر و اندیشه هر انسان خردمندی را به خود معطوف نموده و به عنوان آثار 

خداوند در این های و نشانهشناخت آیات کنند. نمایی میدگرانمایة آفریدگار بزرگ خو

نگرانه از راه های دقیق علمی و ژرفها، مستلزم نظری عمیق و متفکرانه و بررسیپدیده

پژوهان را در هایی که نظر افراد متفکر و دانشباشد. پدیدهاسباب و وسایل مناسب می

 کنند عبارتند از : به خود جلب میاین آیات 

بدیل شدنشان به انواع گیاهان و درختان؛ این شکافته شدن دانه و هسته و ت -0

شناسان و به منظور شناخت ویژگی صفات ای جهت پژوهش گیاهپدیده، زمینة گسترده

 باشد. انگیز خداوند در آنها میهای شگفتژنتیکی، نیروها، قوانین و سنت
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و  این پدیده مستلزم تفکرآفریدن زنده از مرده و بیرون آوردن مرده از زنده؛  -2

جان، پس گرفتن این اندیشه پیرامون راز زندگی و مرگ، دمیدن عنصر حیات در مادة بی

قبل از زنده جان به حالت آن مادة بیعنصر حیاتی که منشأ الهی دارد، باز گرداندن 

های وسیع و دقیقی را از باشد؛ شناسایی این پدیده در واقع بررسیبودنش، و ... می

طلبد. اما همچنان که راز حیات و زندگانی شناسان میزیستجانب دانشمندان بزرگ و 

های متمادی ناشناخته مانده است، از این به بعد نیز به صورت ناشناخته در طول قرن

 باقی خواهد ماند. 

حرکت مجموعة منظومة شمسی؛ حرکت هر کدام از اعضای این منظومه در مدار  -0

گیرد که تنها خداوند جیب صورت میو معینشان، بر طبق نظامی دقیق و عمخصوص 

دار باشد و تواند تدبیر و اجرای امورش را عهدهدانا و توانا و غالب بر همه چیز می

شمار آن در نظامی کامالً منسجم ها سال بر حرکت این منظومه و امثال بیگذشت میلیون

 و یکنواخت، بیانگر همین توانایی و لیاقت است. 

آفریدگار در این پدیدة متقن، زیباترین و استوارترین ابداعی  های عنایتیکی از گونه

گیری مدت شب و روز لحاظ شده است؛ روز با دمیدن سپیدة صبح است که در اندازه

شود تا مبدئی جهت حرکت مردم به سوی انجام وظایف و امرار معاششان آغاز می

گردد. این ها انسانسودن شود تا مایة آرامش و آباشد؛ شب نیز با غروب آفتاب آغاز می

آیند و هم جلوة ها به شمار میعنایت خداوند نسبت به انسانهای دو پدیده، هم از جلوه

 اند. باشند که در ردیف آثار عزت و علمش قرار گرفتهتقدیر محکم خداوند می

خورشید و ماه نیز به عنوان دو پدیده از این مجموعة منظم، نقشی اساسی در تأمین 

ها برعهده دارند؛ حرکت این دو، اندازه، نسبت ابعاد و حجم هر ح و منافع انسانمصال

باشند؛ تحقق این اهداف نیز در کدام از آنها به نوبة خود در تحقق این مصالح دخیل می
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صورتی ممکن است که تمام موارد مذکور از روی حساب و کتابی دقیق و دارای آغاز و 

 پایانی منظم باشند. 

اند؛ این پدیده نیز بر قدرت عظیم گانی که در پهنة آسمان پخش و پراکندهستار -4

های عنایتش آفریدگار و اتقان آفرینشش داللت دارد. یکی از آثار رحمت خدا و صورت

که در میان این ستارگان، تعدادی را متناسب با در این پدیده نسبت به مردم این است 

خود را در  همخصوص قرار داده تا به کمک آنها راها در مدارهای اوضاع و احوال انسان

 های دریا و خشکی در پیش گیرند و به مقصدشان برسند. تاریکی

آید ناپذیر علمی به شمار میهای پایاناین پدیده، زمینة فراخی جهت بحث و بررسی

اینکه اند. با امعان نظر به عمیقش فرورفته و به کاوش پرداختهشناسان در ابعاد که ستاره

پژوهان گسترده و دقیق و عمیق دانشهای های چهارگانة مذکور، تحقیق و بررسیپدیده

های گرانبهای خداوندی در آنها کشف و شناسایی طلبد تا آیات و نشانهو محققان را می

 فرماید : ها میشود، خداوند عزوجل متعاقب جلب توجه مردم به این پدیده

                        (33 / انعام) 

ایم که های جهانی خود( را برای کسانی بیان داشتهما آیات )قرآنی و نشانه»

 «.دانند ...های جهانی را( می)معانی آیات قرآنی و نشانه

های گوناگون این زمینه مراد خداوند از دانایان در این آیه، دانشمندان متخصص در

های ها استحقاق و شایستگی کشف و استخراج نشانهباشد؛ زیرا همانمیها دیدهپ

 های مذکور را دارند. گرانمایة خداوند در پدیده

ها ابتدا در قالب تنها فردی به های گوناگون جسم انسان؛ این سلولایجاد سلول -1

شری، زوجش را به دستور خدا ظاهر شدند، سپس خداوند از همان تنها نفس ب ÷نام آدم

ج این دو نفر ادامه اها از طریق ازدواز اینجا به بعد نسل انساننیز )به نام حوا( آفرید؛ 

ها پشت انسانپیدا کرد. بر حسب تقسیم حکیمانة خداوند، جایگاه اولیة استقرار نطفة 
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مردان و جایگاه محل پرورش و استقرار بعدی آن، رحم زنان تعیین گردید. این پدیدة 

خواهد تا هر کس به اندازة فهم ها میانگیز آفرینش با زبان حال از همة انسانشگفت

های مبارک خداوند خویش، دالیل روشن و ارزشمندی را که نشانة صفات عظیم و نام

ها وجود دارد که کشفشان هستند، از آن برگیرند؛ گرچه اسراری پنهان نیز در آن پدیده

باشد. از آنجا که دستیابی نهفتة عمیق علمی میهای دقیق و مستلزم بحث و بررسی

 فرماید : ها نیازمند تفکر و اندیشه است، خداوند عزوجل میخداوندی در این پدیده

ایم که را برای کسانی بیان داشتههای جهانی خود( )قرآنی ونشانهما آیات »

 «.فهمند ...های جهانی را چنان که باید( می)آیات قرآنی و نشانه

 فرماید : سورة نحل می 03تا  0خداوند عزوجل در آیات  -6

ها و زمین را به مقتضای حق )و حکمت( آفریده است )نه بیهوده و به آسمان»

خداوند( باالتر از چیزهایی است که )آنان در تصرف امور یا پرستش( انباز گزاف. 

لم صغیر نام سازند ...؛ انسان را )که یکی از مظاهر قدرت خدا است وعا)خدا( می

ای )ناچیز و ضعیف بنام منی( آفریده است، و او )پس از پا به رشد از نطفه (دارد

م طغیان گردد )و در برابر پروردگار خود عَلَمیگذاشتن( به ناگاه، دشمن آشکاری 

نماید که آنکه میکند، و فراموش افرازد و رستاخیز و زندگی دوباره را انکار میبرمی

تواند زندگی ببخشد و به حال اولیه دگی بخشیده است، بعداً نیز میاو را قبالً زن

برگشت دهد( ...؛ و چهارپایان )چون گاو و شتر و بز و گوسفند( را آفریده است که 

در آنها برای شما، وسیلة گرما )در برابر سرما، از قبیل پوشیدنی و گستردنی ساخته 

شیر و سواری و غیره( موجود از پشم و مویشان( و سودهایی )حاصل از نسل و 

کوشید( ...؛ و برایتان خورید )و در حفظ حیات خود میاست و از )گوشت( آنها می

آورید و آنگاه که باز میدر آنها زیبایی است بدان گاه که آنها را )شامگاهان از چرا( 

و  دهید ...؛ آنها بارهای سنگین شما را به سرزمینآنها را )بامدادان به چرا( سرمی

رسیدید. بیگمان کنند که جز با رنج دادن فراوان خود بدان نمیدیاری حمل می

پروردگارتان )که اینها را برای آسایشتان آفریده است( دارای رأفت و رحمت زیادی 
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را )آفریده است( تا بر ها ها و استرها و االغو )خدا( اسب)در حق شما( است ...؛ 

هایتان شادی بخشد، وخداوند( چیزهایی را که به دلآنها سوار شوید و زینتی باشند )

آفریند که )شما هم اینک چیزی از آنها( )برای حمل و نقل طی مسافات( می

دانید ...؛ )هدایت مردمان به( راه راست بر خدا است، )راهی که منتهی به خیر و نمی

و حق  منحرف و بیراهه است )و منتهی به خیرها گردد(، و برخی از راهحق می

خواست، همه شما را )به اجبار به راه راست( هدایت گردد(. و اگر خدا مینمی

داد، و لذا ها نمیاختیار و آزادی اراده و انتخاب را به شما انسانکرد )و نعمت می

کردید( ...؛ پیمودید و ترقی و تکاملی پیدا نمیهمچون حیوانات راهی را بیشتر نمی

آبی فروفرستاده است )که مایة حیات است( و شما از  او کسی است که از آسمان،

یابید( و به سبب آن، گیاهان و درختان نوشید )و زالل و گوارایش میآن می

آن چرانید ...؛ خداوند به وسیلة رویند و شما حیوانات خود را در میان آنها میمی

رای شما ها را ب)آب(، زراعت و )درختان( زیتون و خرما و انگور و همة میوه

کشاورزی های رنگارنگ و محصوالت رویاند. بیگمان در این )کار آفرینش میوهمی

نشانة روشنی است )از خدا( برای کسانی که )دربارة نیروی آفرینندة آنها( گوناگون( 

یشند )و با چشم بینش و خرد به جهان گیاهان بنگرند( ....؛ و خدا شب و روز و بیند

او صالح و منافع( شما مسخر کرد، و ستارگان به فرمان و ماه را برای )مخورشید 

ها، در چرخش و گردش( هستند. مسلماً تاریکیو برای راهیابی شما در دل مسخر )

)بر قدرت و های بزرگی دالیل روشن و نشانهدر این )کار آفریدن و مسخر کردن( 

رها پرتو خرد به کاورزند )و در عظمت خدا( است برای کسانی که تعقل می

و چیزهایی را مسخر شما گردانیده است که درزمین برای شما به نگرند( ...؛ می

مسلماً در این )کار تسخیر و های مختلف و در انواع گوناگون آفریده است. رنگ

آفرینش( دلیل واضح و نشانة روشنی )بر قدرت و عظمت خدا( است برای مردمی 

عجب بر در و دیوار وجود گیرند )و از دیدن این همه نقش که عبرت می

افتند( ...؛ و اوست که دریا را مسخر )شما( ساخته است اندیشند و به سجود میمی



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

56 

 

از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون بیاورید که بر خود تا اینکه 

نمایید( و و حس زیبایی را اشباع میآرایید پوشید )و خویشتن را بدان میمی

های استوار و پا برجایی را قرار داد تا اینکه ..؛ و در زمین کوهسپاسگزاری کنید ..

ها و مضطرب نگرداند( و رودخانهرا )و با حرکت خود شما  زمین شما را نلرزاند

هایی )از و نشانههایی را پدیدار کرد تا اینکه )به مقصد خود( راهیاب شوید ...؛ راه

ها را پدید آورد که مردمان در روز خاک ها و بادها و رودها و رنگها و درهقبیل کوه

شود( ایشان عالئم استفاده نمیکنند( و )در شب که از این ها راه خود را پیدا میبدان

های بیدار، از نظر عقل( شوند ...؛ )پس ای وجدانبه وسیلة ستارگان رهنمون می

های بزرگ و سترگ را( عجیب و غریب و نعمت کسی که )این همه چیزهای

آفریند؟ )آیا باید بت حقیر و انسان که )چیزی( نمیهمچون کسی است آفریند، می

شوید؟ )تا به اشتباه خود پی ببرند فقیر را شریک خدای جلیل کرد؟( آیا یادآور نمی

ا خدای یگانه را بپرستید و وتنها و تنهها دست بردارید ها و انسانو از پرستش بت

های فراوان دیگری است( و ز اینها دارای نعمتسپاسگزاری کنید( ....؛ )خداوند ج

توانید آنها را سرشماری کنید بیگمان نمیهای خدا را برشمارید، اگر بخواهید نعمت

های بیجان و پرستش بتو مرحمت فراوان است )و اگر از خداوند دارای مغفرت 

های ناتوان دست بردارید و به پرستش خدای رحمان برگردید، مشمول انسان

 «.گردید(...ذشت و مهر یزدان میگ

کنیم که قرآن کریم توجه مردم قرآنی از سورة مبارکة نحل، مالحظه میدر این نص 

های که نشانهکند های هستی جلب میای از پدیدهرا به تحقیق و بررسی در مجموعه

با  باشند؛ البتهکننده در برخی از صفات پروردگار و آفرینندة عزوجل میروشن و داللت

دانیم. شمار صفات برجستة خداوند میها را اثری از آثار بینظر به این حقیقت که پدیده

های گسترده و دقیق علمی از جانب کسانی است ها مستلزم پیگیریاین تحقیق و بررسی

ها، و خصوصیات هر کدام از این پدیده نگرانه بر ویژگیکه بخواهند موشکافانه و ژرف

های حاکم بر آنها، طرح و و اسباب وجودیشان، قوانین و سنت عللعلل و اسباب 
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از آنها و باالخره محصوالت و تولیداتی که ها و کارکرد هر کدام های حاکم بر نظامنقشه

 دهند، شناخت حاصل نماید. از خود بروز می

خورد که از انسان ها به چشم میهایی در برخی از این پدیدهعالوه بر این، نشانه

نگر علمی، هر کدام به نوبة دی گرفته تا هوشمندان و تیزفهمان و پژوهشگران عمقیعا

 باشند. خود قادر به درک و شناخت آنها می

اند ها مبنی بر وجود خداوند نهفتههای دیگر در این پدیدهها و عالمتاما برخی نشانه

ظر و قرآن به نکه تنها محققان جستجوگر علمی قادر به درک آنها هستند. پس دعوت 

ه در آنها، به منزلة مکلف نمودن محققان و جستجوگران علمی شایسته، به بحث و اندیش

های پنهان خداوند را ولو بعد از مدت زمان بررسی پیرامون آنهاست تا آیات و نشانه

علمی که از راه تجربه به و جویندگان  پژوهشگرانزیادی از درونشان بیرون آورند. تمام 

هایشان جهت حصول شناخت به ژرفای اند که هر گاه در بررسییت دست یافتهاین واقع

ای جدیدی برایشان آشکار گردیده ههای گرانباند، نشانههای هستی تعمق ورزیدهپدیده

های جدیدی فرارویشان گشوده اند؛ در نتیجه افقگونه اطالعی از آنها نداشتههیچکه قبالً 

تر از گذشته تر و گستردههای جدید و تحقیقات عمیقشده که نیاز به بحث و بررسی

های نمایند و این روال همین طور ادامه خواهند یافت. اکنون به بیان پدیدهپیدا می

 کنند : ها را به خود جلب میپردازیم که در این نص قرآنی توجه انسانطبیعی می

 کلی؛  رها و زمین به طوآفرینش آسمان -0

ای که تبدیل به از نطفه و انتقال مرحله به مرحلة آفرینش تا مرحلهآفرینش انسان  -2

 گردد. دشمنی آشکار و لجوج علیه خدا می

مظهر آثار و رحمت خداوند به  آفرینش چهارپایان اهلی و غیر اهلی؛ این پدیده -0

خداوند و نشانة های قدرت، علم، حکمت و اختیار بندگانش بوده و یکی از نشانه

ها که آید. از جمله مظاهر عنایت الهی به انسانو زیبایی آفرینشش به شمار مینوآفرینی 
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خورد، این است که خداوند چهارپایان را برایشان رام نموده و در این پدیده به چشم می

 مصالح و منافع زیادی را در آنها برایشان قرار داده است. 

مظاهر واالی عنایت خداوند  فرستادن آب از آسمان؛ این پدیده نیز یکی از فرو -4

ها و سایر حیوانات از آن به اندازة نیاز باشد که آن را مسخر نموده است تا انسانمی

د و آن را وسیلة پاکیزگی خود و محیطشان قرار داده و جهت آبیاری انواع گیاهان، نبنوش

از قبیل، روزی،  هاها بکار گیرند تا از این راه منافع انسانها و روییدنیدرختان، کاشتنی

های توان به گونهبرای نمونه میمورد نیاز تأمین گردد. و دیگر وسایل  معاش، پوشاک

 جات اشاره نمود. و سایر میوهمتفاوت متفاوت درختان زیتون، خرما، انگور 

تسخیر شب و روز و خورشید و ماه؛ این پدیده نیز هم در برگیرندة مصالح و  -1

ای آشکار از آفرینش زیبایی خداوند و باشد و هم جلوهمی ها در زمینمنافع انسان

 عنایت او بر بندگانش است. 

ها به فرمان خداوند بزرگ و پروردگار توانا، چیره، تسخیر ستارگان در آسمان -6

 غالب و ناظر بر هر چیزی. 

این پدیده با تقدیر دقیق خداوندی ها در زمین؛ های آماده شدة انساننیازمندی -7

است و رحیم؛ تمام چیزهایی که گیرد که هم عزیز است و علیم، هم حکیم ورت میص

اش، دهندهانسان جهت مصالح و منافعش، غذا و خوراکش، دواهای گوناگون شفا

اش، وسایل مورد نیازش در صلح و آشتی، سفر و حضر، گردش و امکانات راحتی

نیاز دارد، خواه به صورت  نشست و برخاست، خواب و بیداری و ... به آنهاسیاحت، 

و برداری فوری، در گوشه و کنار، کلی و استخراجی یا به صورت جزئی و قابل بهره

 آماده و موجود است. های این زمین پهناور ها و کرانهالیه

به اعتبار اینکه منبعی عظیم جهت  مسخر نمودن دریاها برای انسان؛ این پدیده -3

وشت تر و تازه، استخراج انواع زیورآالت از قبیل مروارید و تأمین مواد غذایی از قبیل گ
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های مسافرتی، راحت و آمادة دریایی برای حرکت انواع کشتیهای مرجان و ایجاد راه

جلوة درخشانی از عنایت خاص خداوند به آید، تجارتی یا تفریحی و ... به شمار می

 باشد. بندگانش می

وخ دادنشان در زمین؛ این پدیده که به مثابة های میخ مانند و رسایجاد کوه -3

پوستة زمین را استوار و محکم نگه داشته و آن را از قرار گرفتن در های ایمنی، سوپاپ

نماید، در های فشار گازی داخل زمین محافظت میهای پی در پی میدانمعرض حرکت

دن آرامش های سطح زمین که باعث برهم خورها را از تکان و لرزشواقع انسان

دیگری های عالوه بر موارد بیان شده، ویژگینماید. شوند، محافظت میزندگیشان می

های زمین در ضمن اسباب دانان و پژوهشگران پدیدهها وجود دارد که طبیعینیز بر کوه

 اند. ل وجودیشان کشف نمودهمو علل و عوا

 و علل وجودیشان.  در روی زمین و اسبابجاری نمودن رودهای کوچک و بزرگ  -03

های مسافرتی، هایی جهت ایجاد راهالوصول و ممکن بودن اتخاذ سببسهل -00

نقل و انتقال، امرار معاش و ...؛ این پدیده ضمن مزایای ذکر شده، موجب تجارتی، 

های زمینی یا آسمانی )ستارگان( به مقصدشان و نشانهها ها توسط عالمتراهیابی انسان

 گردد. نیز می

گانه که با توجه به نصوص سورة مبارکة نحل، منحصراً بیان های یازدهاین پدیده -

ناپذیری را فراروی پژوهشگران و متخصصان های وسیع و عمیق و پایاننمودیم، افق

های ارزشمندی را گشاید که با هر گام علمی، آیات و نشانههای مختلف علمی میرشته

 اند. آگاهی از آنها نداشته گونهقبالً هیچکه کنند کشف می

آوری های جدید، مرتباً به رویشان گشوده شده و به نتایج شگفتافقبدین ترتیب 

کنیم که خداوند از نصوص قرآنی، مالحظه می یابند. با دقت در این مجموعهدست می
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ها را به خود جلب های که توجه انسانعزوجل برای حسن ختام هر گروه از پدیده

 ، عبارات مختلفی را به کار برده است : کنندمی

 فرماید : های مورد توجه در آیات، میدر خاتمة گروهی از پدیده

 لقومٍ یتفکرون ذلک آلیةن فی إ  
 فرماید : های مورد توجه در آیات، میدر خاتمة گروهی از پدیده

 یعقلون إن فی ذالک آلیة لقوم  
 فرماید : توجه در آیات، میهای مورد در خاتمة گروهی از پدیده

 لقومٍ یذکرون إن فی ذالک آلیة  
 فرماید : های مورد توجه در آیات، میدر خاتمة گروهی از پدیده

 و لعلّکم تشکرون  
که برای یابیم میود در نصوص یاد شده، درهای موجبا نظر و اندیشه در هر کدام از پدیده

، قبل از هر چیز تازه نیاز به تفکر داریم که اولین های موجود خداوند در آنهانشانهکشف 

سپس محتاج تعقل خواهیم شد که از یک جهت عبارت است باشد. جویی میمرحلة حقیقت

کنترل نفس و جلوگیری های علمی، و از جهت دیگر به معنی از اخذ و به کارگیری شناخت

انگیز خواهیم بود هشدارهای عبرتباشد. آنگاه نیازمند تذکرات پیگیر و می از هواهای نفسانی

تا لحظه به لحظه ارتباط فکری و قلبی با دالیل ایمانی داشته باشیم. مرحلة آخر و مطلوب 

های ها، ادای به حق سپاسگزاری و شکر خداوند به خاطر نعمتنهایی از این تحقیق و بررسی

ت، و مناسبات با حسن ختام عباراباشد و لذا به منظور مراعات شیوة بیانی و بدیع فراوانش می

 ها، اسلوب خاصی اختیار شده است. هر کدام از مجموعه

 فرماید : سورة نحل می 30تا  73و  72و  70تا  61خداوند عزوجل در آیات  -7

باراند و زمین را پس از مرگ )و خشکی، خدا است که از )ابر( آسمان، آب را می»

و کشتزارها فراوان در( آن، )دوباره جان و(  ها و چمنزارهاها و گیاهبا رویاندن گل
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بخشد. بیگمان در این )کار باراندن و رویاندن و موات و حیات( دلیل حیات می

روشنی )بر وجود مدبر حکیم( است برای آنان که گوش شنوا دارند ...؛ بیگمان )ای 

مردمان( در وجود چهارپایان برای شما )درس( عبرتی است )که در پرتو آن 

از برخی از چیزهایی که در  این برتر که ما( توانید به خدا پی ببرید. چه عبرتی ازمی

نوشانیم که از میان تفاله و خون میشیر خالص و گوارایی به شما شکم آنها است، 

های درختان )خداوند( از میوهآید ....؛ تراود و نوشندگان را خوش میبیرون می

سازد که گاه آن را به صورت ب شما میخرما و انگور، )غذای پربرکتی نصی

کنید و )گاه( رزق پاک و پاکیزه از آورید و از آن( شراب درست میدرمیزیانباری 

ها( گیرید. بیگمان در این )گردآوری دو و چند خاصیت و قابلیت در میوهآن می

.؛ گیرند ..ای )از قدرت آفریدگار( برای کسانی است که از عقل و خرد سود مینشانه

گونه که پروردگارت به زنبوران عسل )راه زندگی و طرز معیشت را( الهام کرد )بدان

هایی که و داربستها ها و درختکه از کوهداند به دلشان انداخت( تنها خود می

هایی را بپیمایند که خدا برای شما تعیین کرده است و کامالً سازند، خانهمردمان می

های تراود که رنگاز درون زنبوران عسل، مایعی بیرون می )دقیق و( در اختیارند ...

مختلفی دارد. در این )مایع رنگارنگ( بهبودی مردمان نهفته است. بیگمان در این 

دارند که هم ها تقدیم می)برنامة زندگی زنبوران عسل و ارمغانی که آنها به انسان

گار( است برای نشانة روشنی )از عظمت و قدرت پروردغذا و هم شفا است( 

اندیشند )و رازها و رمزهای زندگی آفریدگان از ها( میکسانی که )دربارة پدیده

خداوند شما را آفریده است )و روزگاری دارند( ...؛ جمله جانوران را پیش چشم می

کنید و کتاب خوشبختی یا بدبختی زندگی میتعیین کرده است که در آن را برایتان 

گرداند(. میراند و )به سوی خویش برمیسپس شما را می نویسید و(خود را می

شوند که ای )فرتوت میرسند )و( به گونهبرخی از شما به سنین باالی عمر می

ای که در که پس از )آن همه( علم و آگاهی )و تجربهکشد( کارشان بدانجا می

د. چرا که کنن)و همه چیز را فراموش میاند( چیزی نخواهند دانست زندگی آموخته
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ها و عضالت و اعصاب های بدن کاسته شده است و استخواناز فعالیت سلول

گرفته است(. بیگمان خدا )از اسرار آفریدگان خود( آگاه و توانا )بر هر آن سستی 

چیزی( است )که بخواهد( ....؛ ـ * خد از جنس خودتان همسرانی برای شما 

مسرانتان پسران و نوادگانی به شما داد )تا تا در کنار آنان بیاسایید(، و از هساخت )

جات و ای )همچون غالت و میوهکیزهپاکنید(، و چیزهای بدانان دل خوش 

گزاری نمایید(. حیوانات( به شما عطا کرد )تا از آنها استفاده کنید و خدای را سپاس

و  ها خدا است و نه کسدانند که سرچشمة همة نعمتآیا )با وجود اینکه کافران می

آورند و نعمت خدا را )با های( باطل ایمان میبه )بتچیز دیگری، آیا باز هم( 

های مادرانتان گذارند؟! ...؛ ـ * خداوند شما را از شکمشرک ورزیدن( ناسپاس می

دانستید، و او به شما ر خود( نمیور و بَبیرون آورد در حالی که چیزی )از جهان دَ

 پاسگزار باشید.شاید سگوش و چشم و دل داد تا 

و کسی جز خدا آنها  به پرواز می آیندبینید که در فضای آسمان نمی آیا پرندگان را

دارد )و خواص فیزیکی خاص را در اندام پرندگان و قابلیت پرواز را در را نگاه نمی

هایی سازد(. واقعاً در این )امکان پرواز به هوا و جوالن در فضا( نشانهفضا ایجاد نمی

ظمت و قدرت خدا( برای کسانی است که )به چیزهایی که پیغمبران به ارمغان )از ع

اند( ایمان دارند ...؛ خدا است که )به شما قدرت آن را داده است که بتوانید آورده

هایتان را محل آرامش و آسایشتان گردانده است، خانهسازی کنید و( برای خود خانه

خواص ویژه( چادرهایی برایتان ساخته است های چهارپایان )با ایجاد و از پوست

یابید، و از کنید و( سبک میکه در سفر و حضر خود، آنها را )به آسانی جابجا می

رفاه و آسایش شما را پشم و کرک و موی چهارپایان، وسایل منزل و موجبات 

ان )و پس از پایکنید از آنها استفاده میاید( فراهم کرده است که تا مدتی )که زنده

هایی برایتان از های آن( ...؛ خداوند سایهمانید و نه نعمتاین جهان، نه شما می

ها ساخته است، هایی برایتان از کوهچیزهایی که آفریده است پدید آورده، و پناهگاه

ها را به شما آموخته است و بدین وسیله( و )طرز ساختن و استفادة از لباس
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آزار( جنگ محفوظ ست که شما را از )اذیت( گرما و )هایی برایتان تهیه دیده اجامه

بخشند تا اینکه ام میهای خود را بر شما اتمه خدا نعمتگوندارد. بدیننگاه می

)حس قدردانی و شکرگزاری در درونتان بیدار و( مطیع و مخلص او گردید )و تنها 

 «.او را خدا بدانید و فقط از وی فرمانبرداری کنید( ....

ن کریم آکنیم که قرسورة مبارکة نحل مالحظه میجموعه از نصوص در این م

فرماید که بر های هستی دعوت میای از پدیدهدر دستهها را به نظر و اندیشه انسان

داللت دارند و ساختار وجودیشان بیانگر عنایت  ای از صفات آفریدگار و مُبدِعشانجمله

و مصالح مردم و تأمین معاش و و توجه خاصی است که برای متحقق شدن منافع 

ناپذیر در اوضاع و احوال مختلف، مبذول گشته است. این عنایت وصفآسایششان 

دهد که آنها را خداوند نسبت به بندگانش داشته و نشان می« رحمت»داللت بر صفت 

ادة در صحنة حیات این دنیا قرار داده است تا آنان را بیازماید که از این راه با اختیار و ار

دند و او را به اش گرخودشان به وی ایمان بیاورند، تسلیم و فرمانبردار اوامر و نواهی

و سرانجام خداوند نیز در روز قیامت به نمایند؛  یرانش سپاسگزارهای بیکخاطر نعمت

 تناسب اعمال و کردارشان آنها را محاسبه و مورد پاداش و مجازات قرار دهد. 

 از آنها سخن راندیم عبارتند از : که های طبیعی این پدیده

 جان توسط آن؛ فروفرستادن آب از آسمان و زنده گرداندن زمین خشک و بی -0

آفرینش حیوانات و چهارپایان اهلی و غیر اهلی، از جمله حیوانات شیرده و  -2

های شیرسازشان و بیرون آمدن شیر خالص و های عجیب سازندة شیر و غدهدستگاه

 ن تفاله و خون؛ گوارا از میا

آور نباشد؛ اگرچه های خرما و انگور به سرکه و شرابی که زیانتبدیل شدن میوه -0

 سازند که مخالف با امر خداوند است. ای را از آنها میکنندهآور و مستزیان کسانی شراب
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آور و پیمودن های شگفتغریزی به زنبوران عسل جهت ساختن النهالهام  -4

ها و باالخره آماده نمودن و بیرون دادن ها و میوهک و راحت به سوی گلهای نزدیراه

 باشد. ها میشرابی رنگارنگ به نام عسل که هم غذا و هم شفای انسان

زندگانی و مرگ و سیر تکاملی انسان در پیمودن مراحل مختلف و متوالی حیات  -1

رو به پیری و سُستی به سوی قلة تکامل جسمانی و سپس بازگشتن چرخة زندگانی و 

 دهد. نهادن تا حدی که هوش و حواس خود را از دست می

تولیدمثل و زاد و ولد انسان از طریق ازدواج با زوج همنوعش که منجر به وجود  -6

 شود. شماری میفرزندان و نوادگان بی

بسط و گسترش زمین جهت وسعت روزی پاک و در بردارندة تمام مواد  -7

بخش در ذائقة های دلپذیر و لذتها که حاوی انواع خوراکیانسانبخش برای حیات

 باشد. همة مردم نیز می

بسط و گسترش همة جوانب انسانی از طریق وسایل و ابزار علم، شناخت، سمع  -3

 ها نهاده شده است. )قوة شنوایی(، بصر )بینایی(، دل و قلب که اندرون انسان

ها؛ در اینجا نکتة مهمی به چشم خدمت انسان تسخیر و رام نمودن پرندگان در -3

عالوه بر تسخیر پرندگان جاندار از  تواندخورد و آن، اینکه آیة شریفة ذکر شده میمی

ای هم به پرندگان غیر جاندار باشد که بر، کبک، شاهین و ... اشارهقبیل کبوتر نامه

ها قرار که در خدمت انسانعبارت است از انواع هواپیمانهای مسافربری، باربری و غیره 

یابیم که در کنار این آیة شریفه، دارند. مخصوصاً زمانی این نکته را به خوبی درمی

 فرماید : سورة یس را نیز متذکر شویم که می 40تا  40فرموده خداوند عزوجل در آیة 

دیگری بر قدرت ما، اینکه برابر وزن مخصوص اجسام و خواص ویژة  و )نشانة»

کنیم. آدمیزادگان را در کشتی مملو )از ایشان و کاالهایشان( حمل میآب( ما 

شباهت به حرکت کواکب در ها، بیهایی که حرکت آنها در دل اقیانوس)کشتی

ایم ها نیست ....؛ و برای ایشان همسان کشتی چیزهایی را آفریدهگسترة آسمان
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غرق خواهیم کرد، به شوند ....؛ و اگر بخواهیم آنان را که بر آنها سوار می

 «.ای که هیچ فریادرسی نداشته باشد، و اصالً نجات داده نشوند ....گونه

ها قرار هایی که در خدمت آسایش انسانها و خانهنعمت سایه و سایبان -03

ها، یا از از گل وخاک و سنگ باشند یا از شکاف و غار کوهها اند؛ خواه این خانهگرفته

 سازند. خودشان از پشم و کُرک حیوانات می خیمه و چادرهایی که

برای زینت و راحتی خانه و ها نعمت کاال و اثاثیه و تمام چیزهایی که انسان -00

 سازند؛ از قبیل انواع فرش، زیرانداز، تخت، بالش، ُپشتی و .... .هایشان میمسکن

ز سرما ها اهای گرم یا خنک جهت محافظت انساننعمت انواع لباس و پوشش -02

 خود و ... .های جنگی مثل زره، کالهلباسو گرما، 

 خورد : ( سه دسته عنصر متفاوت به چشم می02و  00و  03در سه پدیدة اخیر ) -

 آنچه که خداوند به طور طبیعی در عرصة هستی و طبیعت نهاده است.  -0

ثل استعداد ها قرار داده است، ماستعدادهای متفاوتی که خداوند در درون انسان -2

 سازندگی و صناعت. 

 الهاماتی که در زمینة ابتکارات و کسب تجارب در سرشت آدمیان نهاده است.  -0

توانند زمینة وسیعی گانة مذکور، میهای دوازدهاما در مجموع، هر کدام از پدیده

جهت بحث و بررسی و مطالعات اساسی و عمیق علمی توسط دانشمندان و متخصصان 

ر نوع باشند و نتایج مفید و پرباری را جهت کشف حقایق و دستیابی به مربوط به ه

 به جامعة بشری تقدیم دارند. معرفت و شناخت کلی پروردگار 

کنیم که هر دسته از آنها با با دقت در این مجموعه از آیات شریفه، مالحظه می

 اند : عبارت زیر پایان یافته

0-  لقوم یسمعون الک الیةذن فی إ  
2-  الک الیة لقوم یعقلونذن فی إ  
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0-  الک الیة لقوم یتفکرونذن فی إ  
4-  اهلل هم یکفرونأفبالباطل یؤمنون و بنعمت  
1-  لعلکم تشکرون  
6-  الک آلیات لقومٍ یؤمنونذن فی إ  
7-  کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون  

ها را به شدة سورة نحل، نظر و اندیشه هایی که نصوص ذکربا تأمل در مجموع پدیده

های خداوندی در آنها یابیم که کشف و شناخت آیات و نشانهکند، درمیآن جلب می

شود که ابتدا نظر خویش را به محتوای آیات معطوف نموده و به گونه حاصل میبدین

 آن گوش فرادهیم؛ سپس جلو هواهای نفسانی را گرفته و با کنترلدقت به مضمون 

های آرام، استوار و پی در پی علمی و بحث و بررسیهایمان را بر تأمل یق، اندیشهقد

 نماییم. متمرکز 

 فرماید : سورة یونس می 0خداوند عزوجل در آیة  -3

ها و زمین را در شش دوره بیافرید، پروردگار شما خداوندی است که آسمان»

ن هستی به دست اوست )و سپس به ادارة جهان هستی پرداخت. زمام ادارة جها

تواند بشود مگر پس از اجازة چرخش امور آن به فرمان او(. کسی میانجی نمی

پس او را پرستش کنید )نه او. این خدا است که صاحب و پروردگار شماست، 

 «.گیرید؟( ....شوید )و پند و عبرت نمیدیگری را(. آیا گوشزد نمی

 د : فرمایهمان سوره می 6و  1باز در آیات 

و برای ما خدا است که خورشید را درخشان و ماه را تابان گردانیده است، »

را بدانید. خداوند ها و حساب )کارها( منازلی معین کرده است تا شمارة سال

ن همه عجایب و غرایب آفرینش و چرخش و گردش مهر و ماه را سرسری و )آ

به حکمت نیافریده است. از بهر بازیگری پدید نیاورده است و بلکه( آن را جز 

فهمند و درک های جهان( را برای آنان که میخداوند آیات )قرآن و نشانه
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بیگمان درآمد و شد شب و روز )تفاوت  دهد ....کنند و شرح و بسط میمی

ها و زمین آفریده است، کیفی و کمی آنها( و در چیزهایی که خداوند در آسمان

دالیلی بر عظمت پروردگار( برای کسانی است  هایی )بر وجود آفریدگار ونشانه

 «.که پرهیزگارند )و هراس از عقاب و عذاب خدا را در مدنظر دارند( ....

 فرماید : سورة مذکور می 22همچنین در آیة 

ها و در قارهبرد )و امکان سیر و حرکت او است که شما را در خشکی و دریا راه می»

گیرند و ها قرار میچه بسا هنگامی که در کشتی. کند(ها را برای شما میسر میآب

دهند، و حرکت میان را )آرام آرام به سوی مقصد( نها با باد موافق سرنشیکشتی

گیرد و از هر سو موج گردند، به ناگاه باد سختی وزیدن میسرنشینان بدان شادمان می

اند )و راه شدهپندارند که )توسط مرگ از هر سو( احاطه دود و میبه سویشان می

و خوانند و طاعت و عبادت گریزی نیست. در این وقت( خدا را به فریاد می

دانند )چرا که همه کس و همه چیز را بسی از آن او میفرمانبرداری و دین را تنها 

بینند که کاری از دست آنان برآید و از این ورطه تر از آن میتر و ناتوانضعیف

کنند که( اگر ما را از این حال برهانی، از زمرة نگام عهد میرستگارشان نماید. بدین ه

آوریم و هرگز و دیگر به کسی و چیزی جز تو روی نمیسپاسگزاران خواهیم بود )

 «.پرستیم( ...خوانیم و نمیاین و آن را به فریاد نمی

 فرماید : همین سوره باز می 24در آیه 

رفتن نعمت آن( همانند آبی است که از  حال دنیا )از حیث زوال و فنا و از میان»

خورند ها از آن میها و حیوانبارانیم و بر اثر آن، گیاهان زمین که انسانآسمان می

)در پرتو آن( که زمین آمیزند تا بدانجا رویند و( به هم میکنند می)و استفاده می

زمین یقین پیدا  گردد و اهلمیگیرد و آراسته و پیراسته کامالً آرایش و زیبایی می

توانند از ثمرات و غالت و محصوالت دارند )و حتماً میکنند که بر زمین تسلط می

شوند. در بحبوحة این شادی و در گیراگیر این سرسبزی و آراستگی( مند هآن بهر

رسد )و با مبنی بر درهم کوبیدن و ویران کردن آن( در شب یا روز درمیفرمان ما )
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ز قبیل : سرمای سخت، تگرگ شدید، سیل، طوفان، و غیره، آن را بالهای گوناگون ا

کنیم. انگار و نابودش میسازیم( و گیاهانش را از ریشه برآورده و دروده نابود می

هایی در آن دیروز در اینجا نبوده است )و هرگز وجود نداشته است، و انسان

ای قومی تشریح و تبیین های خویش را بریهآاند(. ما )بدین وضوح( هسرزمین نزیست

 «.فهمند( ....اندیشد )و میکنیم که میمی

 فرماید : نیز می 04تا  00خداوند در دنبالة همین آیات از آیة 

بگو : چه کسی از آسمان )به وسیله اشعه و باران( و از زمین )به وسیلة فعل و »

رساند؟ می آنها( به شما روزی خاک و رویش گیاهان و درختان و میوةانفعاالت 

ها نیروی و بدانآفریند تواناست )و آنها را میها یا چه کسی برگوش و چشم

و مرده را زنده بیرون یا چه کسی زنده را از مرده، دهد(؟ شنوایی و بینایی می

و حیات و ممات در دست اوست(؟ یا چه کسی امور )جهان و آورد؟ می

ست(؟ )پاسخ خواهند داد و( گرداند )و کارساز و کاردان اجهانیان( را می

و رسان مردمان )چرا که آفریدگار جهان و روزیخواهند گفت : آن خداست؛ 

مدبر کار و بار هستی، به اقرار وجدان بیدار، خداوند دادار است(. پس بگو : آیا 

شوید؟ ...؛ آن، خداست که پروردگار برشحق شما ترسید : و پرهیزگار نمینمی

کند و ربوبیت و وحدانیت او با براهین و دالیل یی را میاست )و او چنین کارها

به همین سبب پرستش او حق است و پرستش جز او باشد. قاطعانه ثابت می

باید از راه بدر برده باطل(. آیا سوای حق، جز گمراهی است؟ پس چگونه 

گونه هم( فرمان گونه )که بعد از حق جزگمراهی نیست، همانشوید؟ ...؛ همان

از دستور دگار تو دربارة کسانی که )برخالف حکم عقل و ندای وجدان، پرور

ها دلشان را تاریک و ها و سرکشیکنند )و بزهکارییزدان سبحان( سرپیچی می

روند صادر شده است که ایمان کند و آگاهانه به بیراهه میروحشان را آلوده می

اند( ...؛ محکوم به این شدهها ها و ناشایستنیاورند )چرا که با انجام نابایست

کند و بگو : آیا از این انبازان )خیالی( شما کسی هست که آفرینش را آغاز می
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گیرد. )یعنی : پدیدآورندة جهان، خدا و گردانندة بار دیگر آن را از سر می

دهندة حیات و ممات در چرخة کائنات، او است، و هستی، خدا و برگشت

وی خدا الینام است(. پس چگونه )بعد از این بیان، سرانجام بازگشت انام، به س

 «.شوید؟ ....گرایید، و از حق( منحرف میاز عبادت یزدان به عبادت دیگران می

 فرماید : همین سوره می 67باالخره در آیة و 

ها و زمین است متعلق بدو است، همان( کسی است که او )که آنچه در آسمان»

و روز را روشن گردانیده ه است تا در آن بیارامید شب را برای شما پدیده آورد

هایی است )تا در آن به تالش در پی معاش بپردازید(. بیگمان در این کار نشانه

 «.است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند ....

کنیم که قرآن کریم، نظر همراه در این مجموعه از نصوص سورة یونس مالحظه می

های موجود در هستی جلب پدیده از ایا را به بررسی دستههبا اندیشیدن انسان

های که بر صفات ربوبی خدای یکتا داللت دارند. قرآن در این راستا این نماید؛ پدیدهمی

حقیقت را در نظر داشته که با توجه به آنکه هر چه بر ثبوت صفات یک موجود داللت 

باشد؛ ات آن موجود نیز کافی میعقل برای ثبوت ذکند، به طریق اولی و بنا به حکم 

پس هر گاه صفات ربوبی خداوند یگانه اثبات شود، طبیعتاً الوهیت او نیز اثبات گشته و 

های ذکر شده در این نصوص که پدیدهشود. اش یقین حاصل میبه یکتایی الوهی

اش باشند و هر کس به اندازة تواناییهای علمی ـ تجربی مینیازمند بحث و بررسی

 سئولیتی در این راستا بر عهده دارد، به ترتیب زیر هستند : م

ها و زمین در شش مرحلة زمانی که از آن، تعبیر به شش روز آفرینش آسمان -0

 شده است. 

هستی و تدبیر امور مربوط به قرار گرفتن خداوند رحمان بر تخت فرمانروایی  -2

ای عرصة هستی، زمینة گسترده اندیشی خداوند برای امورآن؛ در این تدبیر و چاره

های دقیق علمی وجود دارد تا از این راه تعداد زیادی جهت انجام مطالعات و پژوهش
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از صفات واالی خالق پروردگار شناسایی شده و دانسته شده که حقیقتاً او یکتا و بدون 

 شریک در ربوبیت است. 

ای از وعهچگونگی آغاز آفرینش و از سرگیری مکرر آن در ضمن مجم -0

 رخدادهای هستی. 

قرار دادن خورشید به عنوان منبع نورافشانی که نورش را از پرتوافشانی و  -4

 کند. اش تولید میافروزندگی ذاتی

که نورش را از خورشید کسب بخشی قرار دادن ماه به عنوان منبع روشنایی -1

ین، در تعیین منازل بین کند؛ این ماه عالوه بر روشنگری زمنموده و به زمین منعکس می

پدیدة باشد. این های متوالی برای مردم، مفید میها و سالراهی مسافران و تعداد ماه

تواند زمینة وسیعی جهت بحث و بررسی و مطالعات علمی انگیز به تنهایی میشگفت

 مفید برای دانشمندان باشد. 

ها سدة متمادی و ناختالف میان شب و روز و توالی آنها که در خالل میلیو -6

 روند. آیند و مینظمی، پشت سر هم میبدون نقص، انحراف و بی

عملیات پیچیدة نظام آفرینش در تمام آنچه که خداوند تاکنون ساخته و یا در آینده  -7

 ها باشد یا در سطح این کرة خاکی. سازد، اعم از آن که در طبقات هفتگانه آسمانمی

توسط وسایلی که خداوند ار مردم در خشکی و دریا، و گشت و گذسیر و سفر  -3

ها قرار داده است؛ از قبیل آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تسخیر و اختیار انسان

ها و ماشین، کشتی، هواپیما و ... و نیز نظامانواع مرکب و وسایل سواری مانند حیوان، 

ها قرار دارد و بر آنها ر این مرکبطبیعی که دهای قانون و مقررات و نیرو و انرژی

 دارد. حاکم است و به حرکتشان وامی
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ها از خداوند در هنگام جویی انسانو پناهتضرع، استعانت )طلب کمک و یاری(  -3

ها و مواقع بحرانی و دشواری که امیدشان از هر چیز دیگری قطع و هر دری به سختی

 شود. رویشان بسته می

شدید و ویرانگری که زمین خرم و سرسبز و آباد را به  حوادث ناگهانی -03

 سازند. جان و کویری سوزان تبدیل مینام و نشان و خشک و بیهایی بیویرانه

ای که برای ادامة حیاتشان نیازمند رزق و روزی تأمین روزی موجودات زنده -00

 باشند. می

ای که دارای چشم ندهارزانی داشتن نعمت شنیداری و دیداری به موجودات ز -02

 و گوش هستند. 

 بیرون آوردن زنده از مرده و مرده از زنده.  -00

 تدبیر امور و سرپرستی موجودات زنده و غیر زنده در پهنة گیتی؛  -04

ای جهت مطالعات و توانند زمینة بسیار مناسب و گستردهها میهر کدام از این پدیده

که هر کدام به نوبة خود، راه را جهت رسیدن علمی باشند های دقیق و مستفیض کاوش

بیل قها گشوده و سپس به سوی لوازم آن از به خداوند یکتا در ربوبیت، به روی انسان

 گردند. می نتوحید الوهی و مقتضیات حکمت رهنمو

 فرماید : سورة واقعه می 74تا  17خداوند عزوجل در آیات  -3

ایم، پس چرا خلقت بخشیدهایم و( ما شما را )از نیستی به هستی آورده»

)آفرینش دوبارة خود را از خاک( نباید تصدیق و باور کنید؟ ....؛ آیا دربارة 

اید؟ ...؛ آیا شما اند و دقت کردهجهاند، اندیشیدهمی ای که )به رحم زنان(نطفه

و ما در میان شما مرگ را مقدر آفرینیم؟ ....؛ آفرینید و یا ما آن را میآن را می

شود )و کسی بر ما چیره و هرگز بر ما پیشی گرفته نمیایم، معین ساخته

رود( ...؛ هدف )از قانون مرگ( اینست که و از دست ما بدر نمیگردد نمی

گروهی از شما را ببریم و گروه دیگری را جای آنها بیاوریم، و )سرانجام( شما 
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شما که پیدایش نخستین )این دانید آفرینش تازه ببخشیم ...؛ را در جهانی که نمی

اید، پس چرا یادآور و آن را لمس و اوضاع آن را( دانستهاید جهان را دیده

کنید؟( ...؛ گردید )و آفرینش جهان دیگر را بر آفرینش این جهان قیاس نمینمی

رویانید، یا اید؟ ...؛ آیا شما آن را میاندیشیدهآیا هیچ درباره آنچه کشت می کنید 

ای تبدیل یم کشتزار را به گیاه خشک و پر پر شدهگر بخواهویانیم؟ ...؛ ارما می

ای که شما از آن در شگفت بمانید ...؛ )حیران و اندوهناک گردانیم به گونهمی

رزق بهره )از نصیب و بیمندیم!؛ بلکه ما به کلی بیخواهید گفت( ما واقعاً زیان

ایم(؛ چیز و بیچاره شدهاست و بی و روزی( هستیم! )آخر چیزی برای ما نمانده

اید؟؛ آیا شما آب را از ابر پایین نوشید اندیشیدهآیا هیچ دربارة آبی که می

آوریم؟ اگر ما بخواهیم این آب )شیرین و گوارا( آورید، یا ما آن را فرود میمی

پس چرا نباید سپاسگزاری کنید؟؛ آیا هیچ دربارة گردانیم. را تلخ و شور می

اید؟؛ آیا شما، در آغاز این آتش را پدیدار افروزید، اندیشیدهکه برمیآتشی 

حال که چنین است، نام آورندگان آن هستیم؟؛ اید، یا اینکه ما پدیدکرده

های فراوان او پروردگار بزرگوار خود را ورد زبان ساز )و سپاسگزار نعمت

 «.باش، و به ستایش وی بپرداز( ...

 گردد که : ها عرضه میبا این کالم مبارک بر انسانص شریف خطاب خداوند در این ن

                  (17 / واقعه) 

شما را چه شده است که این خبر آفرینش دوباره و حیات مجدد در قیامت را »

 «.کنیدتصدیق و باور نمی

خود در درون ش را در حالی که خداوند عناصر و مدارک اثبات ربوبیت خوی

ها و جهان اطرافشان قرار داده است؟! اگرچه عناصر اثبات توحید الوهی خداوند انسان

ندارد،  ایبه آن اشارهها قرار داده نشده است و نصوص مذکور در جهان و محیط انسان
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کند به اینکه الزمة اثبات ربوبی و یکتایی خداوند در آن، اما هر عقل سالمی حکم می

 باشد! جانبة توحید الهی خداوند میت کامل و همهاثبا

فرماید که سپس خداوند در این نص به بیان تقدیر و تعیین نمودن مرگ اشاره می

باشد نه از عناصر اش در آن مییکی از عناصر اثبات ربوبیت خدای عزوجل و یکتایی

در خالقیت و توحید الوهی؛ روش استداللی قرآن در آیات مبتنی بر یکتایی خداوند 

کار و ها سر ای از پدیدهربوبیت به این شیوه است : ای مردم، شما همیشه با مجموعه

توانید در حالی که هیچ یک از شما نمیدارید و زندگیتان به آنها گره خورده است، 

های موجود ادعاکنید که سازنده و پدیدآورندة مواد و عناصر اصلی یا صفات و ویژگی

کنید و یا اصول و و یا حرکات و فعل و انفعاالتشان را رهبری میدر آنها هستید 

ها اید؛ در حالی که هر کدام از آن پدیدهریزی نمودهمقررات و قوانین حاکم بر آنها را پی

 کنند! پیروی می 1«سببیت و علت و معلولی»از قانون 

اً انسان که سبب لقاح برخی از موجودات زنده خصوص 2نیمَ: آفرینش  پدیدة اول

کنید و در آنجا ها، شما که نطفه را به درون رحم زنان وارد میاست؛ ای گروه انسان

را آفریده « مَنی»تواند ادعا نماید که خودش میشود، آیا هیچ کدامتان تبدیل به جنین می

شود که چنین ادعایی داشته باشد و اگر احیاناً هرگز کسی یافت نمیو ایجاد کرده است؟ 

اش را در صورت عقیم بودن، تا نطفهخواهیم نین ادعایی بکند، از او میشخصی چ

گوید به اختیار اصالح و بارور سازد و آن را آمادة تولیدمثل نماید؛ یا اگر راست می

خود، جنین مورد نظرش را با خصوصیات و صفات روحی و جسمی دلخواهش، 

تواند چنین ادعایی داشته نمیمشخص و آماده نماید. حال که هیچ فردی از افراد بشر 

هایی است که ناگزیر نیازمند هم یکی از حادث« مَنی»دانیم که باشد و در عین حال می

_________________________________________________________________________ 

 شود )مترجم(. ی میبر اساس این قانون علمی و عقلی، هر موجودی از سبب یا علت مشخصی ناش -1

 گردد )مترجم(. های تناسلی پشت مرد تراوش کرده و موجب تولیدمثل میآبی است که از غده« مَنی»مراد از  -2
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از خلق نیست، همانا اهلل است  باشد؛ پس آن خالقی که احدیای میمُحدث و آفریننده

که خداوند و آفریدگار تمام موجودات است؛ بدین صورت، درستی این خبر ثابت 

 گردد که : می

         ( 17 /واقعه) 

ها از نباتات جانبة انسانروزی همه: کشت و زراعتی که سبب استخراج  پدیدة دوم

را گیرید؛ یعنی زمین زمین است؛ ای مردم، ای گروه آدمیزاد، شما تنها سبب را به کار می

کنید و موقع آن را آبیاری می پاشید، بهزنید و در آنجا بذر دلخواهتان را میشخم می

دهید؛ اما آیا کسی از کارهایی از این قبیل را در جهت کسب سود و دفع زیان انجام می

تواند ادعا نماید که او دانه و هسته را اندرون زمین شکافته، ریشه را از آن بیرون شما می

پروراند، در داده و میآورد، گیاه را از آن رویانیده و لحظه به لحظه آن را رشد و نمو می

گذارد؟ رشد و نمو دانیم یک لحظه غفلت در رشد و نمود گیاهان تأثیر میحالی که می

که بر هر کشت و زرعی حاکم است، حوادثی متوالی است که به دنبال ای به لحظه لحظه

دهند و بدیهی است که باید محدث و خالقی داشته باشند که عبارت از همان هم رخ می

اید که خودش، زارع به متواند ثابت ن، یعنی رویاننده است. حال که هیچ کس نمیزارع

و زرع تواند لحظه به لحظه بر رشد و نمو کشت نمیم یان نمودیگونه که بمعناست و آن

باشد که رب و نظارت نموده و آن را کنترل کند، پس زارع حقیقی همانا اهلل می

 دهندة هر چیزی است : پرورش

                             

 (64-60 / واقعه) 
پیدا شود که خود را زارع حقیقی به معنی رویاننده بداند، اگر بدفهمی اما اگر شخص 

را در برابر آفاتی کشنده محافظت نماید که پروردگار و گوید، کشت و زرعش راست می
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خواهد توسط آنها نیست و نابودش کند و آن را به وسیله بادهای سوزان حقیقی میزارع 

ای، یا بسیار سرد و طوالنی، درهم شکسته و خُردش نماید، یا از راه آفات حشره

تواند چنین عقابی و مسلم است که او هرگز نمیمیکروبی، ویروسی و ... از بین ببرد! 

دست بر زانو د، بلکه با حسرت و پشیمانی و اندوه، دور نمایسزایی را از زراعتش 

ای هم محرومم؛ اما نشسته و خواهد گفت : من واقعاً زیانکارم که حتی از کمترین بهره

دهد به و پوچ ارجاع میهای خیالی عجیب اینست که مصیبت وارد شده را به علت

 تقدیرات پروردگار توانا و دانا و حکیم! : 

                                

     ( 67-61 /واقعه) 

تواند ادعا کند ها و سایر جانداران؛ هیچ فردی نمیآب نوشیدنی انسان:  پدیدة سوم

 و یا به صوت بخار به هوا فرستاده است و یا آن را به صورت آبکه آب را او آفریده 

دانیم که بخار شدن آب، از ابر فرود آورده است؛ همة ما به خوبی میایی ارزالل و گو

ای برخاستن آن به هوا و تبدیل شدنش به ابر،حرکت در صورت ابر و باریدنش به گونه

ای تقدیرگر و حکیم نیازمند آفریننده وادثی هستند که حتماًحپاک و خالص، همه و همه 

نماید، همانا اهلل این تغییر و تحوالت را جاری و ساری میکه تمام باشند. کسی می

 باشد که تنها آفریدگار و پروردگار جهان است. می

امری است که مصالح حکمت بخار شدن آب و تصفیة آن به صورت زالل و گوارا، 

گیرد و خواست آفریدگار چنین بوده که با موجودات زندة روی زمین را در برمی

ای جهت پاکسازی و ، نظام تبخیر آب را با عنایت به خلق، وسیلهانتخاب این شیوه

توانست آب را ولو ضمن بخار خواست میتصفیة آب قرار دهد؛ در صورتی که اگر می

 شدن نیز، به صورت تلخ، شور، ناگوار و غیر قابل نوشیدن فروفرستد. 
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بر پروردگارشان آنها دربراشکرگزاری  این عنایت ربانی نسبت به مردم، شایستة پس

 باشد : می

                                  

                                  

 (73-63 / واقعه) 

و در جهت تأمین منافع افروزند ن را برمیآتشی که مردم آ:  پدیدة چهارم

این آتش، علیرغم اختالف انواع گوناگون و مصادر و گیرند؛ شمارشان به خدمت میبی

این حقیقت در است که ریشه در زمین دارد و بیان به صورت درختی منابعش، 

ق آید. هیچ کس از خلای از آیات قرآن کریم، از اعجاز علمی آن به شمار میمجموعه

ادعا کند که او درخت این آتش را در زمین نهاده است؛ پس در این تواند عالم نمی

همانا اهلل پروردگار و آفریدگار که ایجادکننده و نشانندة آن، شود صورت ثابت می

از چیزهایی دیگر، حادث شده است و باشد؛ زیرا وجود این آتش نیز مثل بسیاری می

از  یتواند احددانیم آن مُحدث نمیو از آنجا که می ناگزیر به مُحدثی نیازمند است؛

 افراد خلق باشد، ناگزیر باید پروردگار ازلی و ابدی باشد : 

                               

                              

 (70-70 / واقعه) 
عبارت است از اینکه  وجود دارد ای که در پدیدة آتشانگیز و پندگونهنکتة عبرت

از طرف دیگر، آتش آخرت در منزلگاه پر از عذاب کافران و تبهکاران است؛ یادآور 

افروزند را برمی آید زیرا هنگام نیاز آنبرای مسافران صحرا به شمار میکاالی سودمندی 
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آن پخته و مهیا نمایند. آتش منافع هم خود را با آن گرم کنند و هم غذایشان را با  تا

ای که برای صحرانشینان العادهاهمیت فوقزیادی برای عموم مردم دارد اما به لحاظ 

دارد، بیشتر به آنها تخصیص داده شده که هم برای گرم نمودن خویش و پُخت و پَز و 

کنند و در پناهش قرار ی دفاع از خود در برابر خطرات، از آن استفاده میبراهم 

 گیرند. می

هایی از آیات قرآن که خداوند در ضمن آنها توجه اهل دانش و نمونه:  دستة سوم

طبیعت های موجود در ای از آیات و نشانهپژوهشگران علمی را به بنظر و تأمل در پاره

نیز اوند عزوجل ضمن بیانشان در کتاب گهربار قرآن، عیناً نماید. آیاتی که خدجلب می

 شان نشان خواهد داد. در عرضة طبیعت به آنان نشان داده و یا در آینده

 فرماید : سورة مبارکة انبیاء می 02تا  03خداوند عزوجل در آیات  -0

ها و زمین )در آغاز خلقت به صورت تودة بینند که آسمانآیا کافران نمی»

یکپارچه( به هم متصل بوده و سپس )بر اثر حرکات یمی در گسترة فضا، عظ

و تدریجاً به ایم )مدام و انفجارات درونی هولناکی( آنها را از هم جدا ساخته

ای را )اعم از انسان و حیوان ایم( و هر چیز زندهصورت جهانی کنونی در آورده

اندیشند و( ایمان ئنات نمیایم. آیا )دربارة آفرینش کاو گیاه( از آب آفریده

ایم تا زمین، داری پدید آوردههای استوار و ریشهآورند؟؛ ما در زمین کوهنمی

ها ها از فشار گدازه)و کوهها را مضطرب نسازد و توازن آنان را به هم نزند انسان

و گازهای درونی، و حرکات پوستة زمین، و از وزش تندبادها، تا حد زیادی 

ایم، تا اینکه های گشادی به وجود آوردهها راهو در البالی کوهد(، جلوگیری کنن

ها از هم نگسلد و به مقصدشان( راهیاب ها به وسیلة سلسله جبال)پیوند انسان

گردند )و با دیدن این آثار به ذات آفریدگار پی ببرند( ...؛ و ما آسمان را سقف 

ی موجود در( آن روی های )خداشناسنمودیم، ولی آنان از نشانمحفوظی 
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گر است گرداند )و دربارة این همه عظمتی که باالی سرشان جلوه

 «.اندیشند(....نمی

هایی متوجه دانشمندانی است که در زمینه جهان هستی و انسان تحقیق چنین خطاب

اند ولی با کنند. این افراد اگرچه در عصر نزول قرآن، موجود نبودهو بررسی و مطالعه می

ال، خداوند آنها را مورد خطاب قرار داده، تا اگر زمانی به دنیا آمدند و به کمک این ح

شان به حقایقی دست یافتند که قرآن، پیشاپیش نظرشان را به آن جلب علم و اندیشه

های علمی مطابق یافتند، بدانند که قرآن را خوانده و با این واقعیتنموده، یعنی هر گاه 

 باشند، چرا که : و مورد نظر خطاب مذکور میدر واقع، خودشان مقصود 

اند و ها و زمین، یک زمان به همدیگر بسته و چسبیده بودهعلم به اینکه آسمانالف( 

های اولیه پیش از اسالم و نه خداوند، آنها را از هم جدا نموده، چیزی است که نه مردم قرن

از آن، اطالعی در مورد آن افراد معاصر رسالت محمدی و نه حتی افراد چند قرن بعد 

های علمی نیز در مورد اند؛ تا اینکه نهضت علمی معاصر پدیدار گشت و نظریهنداشته

ها و زمین و ابتدای به وجود آمدنشان و تغییر و تحوالت تکاملی و چگونگی ایجاد آسمان

به هم  ها بعد ازانفکاک و تجزیة آنها در شکل اجزایی مانند ستارگان، سیارات و کهکشان

 پیوستگی و یکپارچه بودنشان، ظهور کرده و به عرصة دانش بشری قدم نهاد. 

ای از آب آفریده شده و بیشترین بخش وجودش از علم به اینکه هر موجود زندهب( 

ناچیز از خاک درهم آمیخته، چیزی است که تا پیدایش نهضت باشد که با مشتی آب می

هیچ کس از آن باخبر نبوده و این دانشمندان علمی جدید و ظهور دانشمندان معاصر 

ها موجودات زنده در آزمایشگاهجدید بودند که از راه آزمایش و تجزیة اجزای مختلف 

 و کشف دالیل بسیاری، به این حقیقت دست یافتند. 
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ها وظیفة خطیری در حفظ و نگهداری زمین برعهده دارند و به علم به اینکه کوهج( 

نمایند، حقیقی ثباتی محفوظ میمی، پوستة زمین را از تزلزل و بیهای محکمثابة میخ

 است که تا ظهور نهضت علمی معاصر و دانشمندان جدید بر دیگران پوشیده بوده است. 

علم به اینکه آسمان، سقفی به هم پیوسته و محفوظ و استوار است، حقیقتی د( 

ر بشر کشف شده و فاصلة علمی است که تنها از زمان ظهور علم و علمای معاصر ب

 زیادی با عصر رسالت و نزول قرآن دارند. 

 فرماید : سورة ق می 7و  6خداوند عزوجل در آیات  -2

اند که ما چگونه آن را اند و( به آسمان ننگریستهآیا آنان )تاکنون سربلند نکرده»

ن را گونه خلل و شکافی در آن نیست؟؛ و زمیایم و هیچو آراستهایم بنا کرده

ایم، و از هر نوع محکم و پابرجایی را فروافکندههای ایم، و در آن کوهگسترانیده

 «.ایم ...بخش در آن رویاندهانگیز و مسرتگیاه بهجت

باشد که کارشان مطالعه شناسانی میشناسان و انسانگونه خطاب نیز متوجه هستیاین

کسانی هستند که در عصر نها و بررسی بر محور انسان و طبیعت است و ایو تحقیق 

این نص به مثابة خطابی آماده است که به اند؛ پس در واقع نزول قرآن موجود نبوده

که ای سربسته باقی مانده تا زمانی که این دانشمندان ظهور نموده و بدانند صورت نامه

ایشان مورد خطاب واقعی هستند؛ چرا که علم به چگونگی ساختار آسمان، عاری از 

های ها برای زمین، از ویژگیاف و خلل بودن آن و علم به ستون و لنگر بودن کوهشک

های علمی و انسانی در عصر حاضر دانشمندانی است که مشغول مطالعات و پژوهش

 باشند. می

 فرماید : سورة نحل می 73خداوند عزوجل در آیة  -0

خدمت درند و کسی بینند که در فضای آسمان، رام و به مگر پرندگان را نمی»

زیکی خاص را در اندام پرندگان و دارد )و خواص فیجز خدا آنها را نگاه نمی

سازد(. واقعا ً در این )امکان پرواز به هوا و قابلیت پرواز را در فضا ایجاد نمی
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هایی )از عظمت و قدرت خدا( برای کسانی است که به جوالن در فضا( نشانه

 «.اند( ایمان دارند ...غان آوردهچیزهایی که پیغمبران به ارم

و آن را حمل توانیم در اینجا منظور خداوند از پروازکنندگان را وصفی عمومی بگیریم می

بر هواپیماهای سواری یا باری ساختة دست بشر نیز بکنیم زیرا از نظر لغت، تمام پرندگان در 

 دمان را قوت ببخشیم : توانیم نظر خوشود. ما به دو دلیل میفضای آسمان را شامل می

گونه وصف نموده است که در فضای آسمان، رام و در خداوند، پرندگان را این -0

ها باشند فهمیم که باید رام و مسخر و در خدمت انسانخدمتند، و بر حسب ظاهر می

مانند تمام موجودات تسخیری دیگر که در آسمان و زمین قرار دارند. با دقت در 

بر کنیم که انسان تنها تعداد اندکی از پرندگان مثل کبوتر نامهالحظه میپرندگان طبیعی م

و پرندگان شکاری را در تسخیر خویش دارد، در حالی که تسخیری که در این آیه ذکر 

دانیم که باشد. از طرف دیگر میبرای تمام پرندگان آسمان میشده است، وصفی عام 

متفاوتشان، بدون استثناء، رام و مسخر  هایتمام هواپیماهای ساخت بشری با گونه

 گونه از پرندگان همخوانی دارد. ها هستند؛ پس نص مذکور بیشتر با اینانسان
سورة ملک به طور خاص چنین  03ذکر طیور و پرندگان زنده و حیوانی در آیة  -2

 آمده است : 

های گاهی بالاند که باالی سر آنان )در پروازند و( آیا پرندگانی را نگاه نکرده»

مهربان کسی آنها را )بر کنند؟! جز خداوند خود را گسترده و گاهی جمع می

داند که هر بیند )و میدارد، چرا که او هر چیزی را میفراز آسمان( نگاه نمی

 «.ای برای ادامة زندگی خود نیازمند چیست( ...آفریده

دد در مورد مطلبی در حمل تر این است که نصوص متعدر معنی و تفسیر آیات، شایسته

بر تکمیل نمودن آن مطلب بنماییم و هر نصی از آن را بر معنی جدیدی تطبیق دهیم، اگر 

 کنندة همین نکته است. های اطرافمان تأییدحال آنکه واقعیتامکان آن موجود باشد؛ 
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 ها را در هر عصر وهای ربانی در قرآن، تمام انسانکه خطابفهمیم از همین جا می

 شوند و حکمشان همچنان ثابت و اثرشان نیز پابرجاست. زمانی شامل می

ها در هر بُرهه از زمان که به وجود بیایند و شایستگی و آمادگی دریافت پس انسان

خطاب متوجه آنها خواهد بود، درست مثل خطاب ربانی را در خود احساس نمایند، 

های زندگانی همچنان تا آخرین لحظهاینکه بر خود ایشان نازل شده است. و این رویه 

 انسانی در این جهان ادامه خواهد داشت. 

 
 



 

 

 

 

 

 : دومفصل 
 

 دینان در انکار وجود پروردگارالحاد بی
 

 

 

 

 ده بخش زیر است : این فصل شامل 

 مقدمة کلی. بخش اوّل : 

 های مُلحدان. پردازیخیالبخش دوّم : 

 ند. گیری مُلحدان معاموضعبخش سوّم : 

 حماقت منکران وجود خدا. بخش چهارم : 

 در نظر منکران خدا. « تصادف»فرضیة خُرافاتی بخش پنجم : 

شناس و ایجاد توهم بخش ششم : تحریف نام دانشمندان بزرگ هستی

 ایمانی آنان به وسیلة منکران وجود خدا. بی

 بخش هفتم : انکار وجود روح و روان از سوی منکران وجود خدا.

 باور. کاوان بیشناسان و روانهشتم : ادعای روانبخش 

 بخش نهم : تفسیر تاریخی منکران وجود خدا پیرامون مسئلة ایمان به خدا. 

 بخش دهم : دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک.

 



 

 

 

 

 

 بخش اوّل :
 

 مقدمة کلی 
عرب و نزول قرآن، اکثریت قریب به اتفاق مشرکان  صقبل از بعثت حضرت محمد

دادند و با ق پروردگار ایمان داشته و در عین حال، همتایانی نیز برایش قرار میبه خال

 نمودند. پرستش آنها قصد قربت و نزدیکی به خداوند را می

 گفتند : می و دینی بودند که وجود خدا را انکار نمودهبی 1«دَهریان»برخی از این اعراب، 

                                    

 (24 / جاثیه) 
گویند : حیاتی جز همین زندگی دنیایی که در آن به سر )منکران رستاخیز( می»

گیرند، وگروهی جای ایشان را میمیرند بریم در کار نیست. گروهی از ما میمی

 «.سازد! ...و جز طبیعت و روزگار، ما را هالک نمی

دین و پیروان ادیان پرست و طبیعیون بیسایر اقوام غیر عرب نیز مشرکان بتدر میان 

ن دین و آیین خود را رها نموده یا اصل و اساس خورند که بیشترشاآسمانی به چشم می

استوار آن را تغییر داده و تحریف کرده بودند، جز تعداد اندکی از آنها که بر دینشان 

آیینشان را به  که کنیمهای ساختة بشری را مشاهده مییروان آیینمانده بودند. همچنین پ

 ها و عادات خویش بنا نهاده بودند. ها، سنتصورتی ترکیبی از تفکرات، مصلحت

_________________________________________________________________________ 

 دَهری کسی است که جهان را ازلی و ابدی دانسته و منکر سازنده آن و حشر و معاد باشد )مترجم(.  -1
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بر این اساس، قرآن بزرگ برای هدایت تمام مردم اعم از مشرکان، دهریان انکارگر، 

و جعلی نازل گشت، بدون آنکه آیینی و پدیدآورندگان ادیان ساختگی کنندگان تحریف

 به اختالف نژادی، قومی، زبانی و ... در آنها توجهی داشته باشد. 

های مذکور به مناقشه و مباحثه پرداخته و براهین و قرآن کریم با همة گروه

خود را بر آنان عرضه نموده و آنها را به ایمان صحیح و باور راستین های استدالل

طرفدارترین آنان را نادیده انگارد. خالصه اینکه ینکه حتی کمدعوت کرده است، بدون ا

هر گروه در جهت پذیرش منصفانة ایمانشان های شافی به قدر نیاز دالیل کافی و حجت

و غلبه از آن و نیز به طور شکست معاندان، عرضه داشته و بدیهی است که پیروی 

الت واهی آنان نیز، های خداوندی بوده و شکست، خواری و پوچی بر استدالحجت

 امری انکارناپذیر است. 

در هر عصر و زمانی و با گذشت ایام، دوش به دوش گروه مؤمنان و در طول و 

ها نیز همچنان وجود خواهند داشت و شدت و ضعفشان در عرض کارشان، این دسته

بیشتر از خطر هر عصری نسبت به عصر دیگر در نوسان بوده و گاهی خطر بعضی، 

ایم که الحاد و انکار خالق گیرد. ما نیز به عصری پا گذاشتهستجات شدت میدیگر د

های در آن رواج یافته و مؤسسات و نهادهای آشکار و مخفی، این فعالیتپروردگار 

های ساختگی و های خود قرار داده و افکار و اندیشهدینانه را زیر پوشش و حمایتبی

اند و لباس فریبکارانه و تزویرگرانة نظریات هم بافتهای را در این راه به پردازانهدروغ

اند تا حدی که این نظریات دروغین، به درون مراکز گوناگون علمی را به آن پوشانیده

 اند. علم و دانش راه یافته

نیازهای شدید عصر حاضر در زمینة مذکور، منجر به گردهمایی علمای مسلمانی 

شمار ها و آیات بیایمان به خدا، از البالی نشانهاستخراج دالیل گردید که در مورد 

ها و افکار تا نفس و دلکنند موجود در جهان هستی، بدون وقفه تالش و کوشش می
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هایی که بر آنان عرضه پردازیشک، گمان و فریبکاری و دروغ بمردم را از حجا

ه سنگ اساسی و شان را بنمایانند؛ و تا از این راگردد، رها نموده و چهرة واقعیمی

زیربنای فکر ایمانی را در زمینة فکری و روحی سالم و آزاد و خالی از هر گونه باطلی 

 قرار بدهند. 

باشد و قرار دادن پایه و تر میاز اینجا به بعد ادامة کار این شالودة ایمانی آسان

ت از این زیربنا عبارت اسگردد؛ های بعدی بر روی زیربنای اولیه، میسرتر میستون

 ربوبیتش وجود ندارد. نیاز، که همتایی در قلمرو ایمان به خالق و پروردگار یکتا و بی

خورد و ضرورت نیز ترین مشکالت ابتدا به چشم میطبعاً در هر عصر و زمانی، مهم

و متوقف کردن آنها کند که بیشترین توجه به جلوگیری از رشد این مشکالت ایجاب می

نکشند؛ در این راستا بر اعتدال برگشته و سر به طغیان معطوف گردد تا به حد 

با های گذشتگان در رویارویی پژوهشگران و محققان الزم است که تنها به راه عالج

ها ای باید اقدام به یافتن راه حلالعادهبسنده نکنند بلکه در چنین حاالت فوقمشکالت 

ند، قبل از اینکه بال و و اسباب جدید برای مقابله با مشکالت عصر خویش نمای

 آمدهای ناگوار، رشد نموده و شروع به تخریب و ویرانگری کنند. پیش

کنندگان و ای که در درجة اول مورد هجوم گمراهترین مسئلهدر عصر حاضر نیز مهم

ایمان به ترین رکن و اساس اندیشة ایمانی یعنی پردازان قرار گرفته است، زیربناییخیال

و معارف حقیقی ها کنندگانی که شناختباشد؛ گمراهمی ار و آفرینندهخداوند پروردگ

بخشند و آنها را پردازانه را شکل میها و اوهام خیالدهند، فرضیهرا وارونه جلوه می

و و زیر پوشش شعارهای علمی، لباس تمدن نهند نام می حقایق علمییا  نظریات

بدین طریق خود در البالی قافلة دانشمندان ها پوشانیده و سراییپیشرفت را بر آن یاوه

کنند. نمایند که خالصانه در پی شناخت حقایق جهان مادی تالش میدلسوزی مخفی می

مسیر تحقیقات و مطالعات خویش به مخلص، هر گاه در  بیشتر این علمای دلسوز و
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اعماق شواهد و دالیلی دست یابند که نشانگر وجود پروردگار و آفریننده هستند، از 

 آورند. و وجدانشان به خداوند ایمان میقلب و ضمیر 

باشد اینست که کسانی که داعیة الحاد و نکتة مهمی که در اینجا قابل توجه می

و نیز افراد سودجویی که خود را در میان آنان دینی و رواج آن را در سر پرورانیده بی

متفاوتی دی و منافع شخصی اند، جملگی دارای مصالح سیاسی و اهداف اقتصاخزانده

اسلحة ترین ترین و کشندهاند که خطرناکباشند و همه به این نتیجة مشترک رسیدهمی

دینی را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و غیره این است که کفر و بیها جویی بر ملتسلطه

تمام نیروهای در میان مردم رواج دهند. به همین جهت است که در این عصر و زمانه 

ای به اند تا رنگ و شکل فریبندههای شیطانی خویش را به کار گماردهادی و نیرنگم

های مختلف علم و دانش رواج داده و بزنند و آن را در میداندینیشان لباس الحاد و بی

پسندیده از آنان به دور مردم را به آن فراخوانند؛ و حال آنکه در واقع، هم علم صحیح و 

خواهد، همین که شیطان میت از ایشان مُبراست. در واقع چیزی است و هم حق و حقیق

جنایتکار، مغرور، مجرم، است که بیان کردیم و پیروان او نیز بدون شک، افراد 

باشند که دشمنی با حق و حقیقت را در طلب و از این قماش میپرست، فرصتشهوت

واجب است تا این اند به همین جهت بر مؤمنان واقعی الزم و خود متحقق ساخته

های شایسته، سدی میان این گروه تزویرگران و فریبکاران را رسوا نموده و با روشنگری

 های غیر مشروعشان ایجاد نمایند. و خواسته

 



 

 

 

 

 

 : دومبخش 
 

 های مُلحدانپردازیخیال
 گانة زیر استوار است : های خیالی سهمسلک جدید کفر و الحاد بر پایه

های موجود در هستی را از طریق اسباب و ی توانسته است پدیدهکشفیات علم» -0

در این صورت نیازی به لحاظ نمودن قوانین ثابت و حاکم بر آنها تحلیل و تفسیر نماید؛ 

 «. آفریدگاری جهت دخل و تصرف در امور عرصة هستی وجود ندارد

خارجی  سئلة ایمان به خدا از نتایج ناخودآگاهی انسانی است و واقعیتم» -2

 زنند. کاوی، زیاد به این ادعای پوچ دامن میپیروان مکتب روان«. ندارد

گردد که بر انسان سایه قضیة ایمان به خدا، به علل و اسبابی تاریخی باز می» -0

ها، گردبادها و گونه که انسان در برابر حوادث بزرگ طبیعت مانند سیلبدینافکند؛ می

دیدند و این ضعف های ترسناک، خود را ضعیف میبیماری علرزه و انواها، زمینطوفان

العاده قوی و حاکم بر تمام گشت که گویا نیروی فوقسبب ایجاد تصوری در وی می

تا از پیامدهای هستی وجود دارد؛ پس ناچار باید به آن پناه برد و به فریادش بخواند 

د خدایان متعدد در خطرناک این حوادث درامان باشد؛ و بدین ترتیب تصور وجو

اعتقادات برخی از مردم و تصور خدای یگانه در اعتقادات برخی دیگر خودنمایی کرد؛ 

ای طلب نیز در ایجاد و تقویت چنین اندیشهداران فرصتو البتة بورژوازان و سرمایه

 «. انددخیل بوده



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

88 

 

شود که و یا افرادی مطرح میاین ادعای باطل نیز بیشتر از جانب رهبران کمونیست 

 نمایند. ر تاریخی اقدام مییاندیشة بشری به ترویج تحلیل و تفسبرای تمام جوانب 

فلسفة مارکسیستی، دین را یک نیرنگ تاریخی و نتیجة پیامدهای گوناگون اقتصادی 

های ریشة تمام ارزش»گوید : فیلسوف مشهور کمونیست می« انگلس»داند. لذا می

 «. گردداع و شرایط اقتصادی برمیاخالقی در نهایت به وجود اوض

اخالق و دین به طور کلی قانون، »در یک بیانیة کمونیستی نیز چنین آمده است : 

هایش، خود را در البالی این باشند که به خاطر آزمندیداری میهای سرمایهنیرنگ

 «. اصطالحات مخفی نموده است

 مایید : ها دقت فرپردازیاکنون به پاسخگویی و رد این خیال

خردی باشد و همانند کمنظری عقلی میادعای اولیة این گروه، ناشی از کوته -0

کند، بعد از کمی ماند که ناگهان احساس درد ناشی از ضربة وارد بر سرش میکسی می

و پایین رفته و ای بیرون آمده و مرتب باال بیند که از داخل پنجرهجستجو عصایی را می

کند که سبب اصلی را یافته است که همان عصا نین تصور میخورد؛ چبر سرش می

باشد و چیزی در ورای آن وجود ندارد و لذا نیازی نیست چنین تصور شود که می

کند؛ ها را بر سرش وارد میای عصا را حرکت داده و به وسیلة آن، ضربهموجود زنده

که با شکستن پندارد ین میو چن شکنددر کمین عصا نشسته و آن را گرفته و میبنابراین 

ای، عصا دیگر مشکلش حل شده است؛ مثالی دیگر برای مدعیان چنین پندار نابخردانه

کند راز به حرکت درآمدن قطاری به این درازی، کم عقلی است که تصور میشخص 

لذا کشند، گردد که آن را به دنبال خود میاش برمیهای متحرکهتنها به موتور و دستگاه

زی به لحاظ نمودن شخصی لوکوموتیوران جهت به حرکت درآوردن دستگاه کنترل و نیا

 هدایت حرکت قطار در جهت مقاصد و مصالح سرنشینان وجود ندارد. 
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کننده و تفسیرگر تواند بیانای از اسرار نهفته در نظام هستی، نمیدر واقع، کشف زنجیره

ر مورد برخی از زوایای پنهان آن به دست کل نظام موجود در عالم باشد، بلکه شناختی را د

 تفسیر و تبیین دارند.  دهد که خود آن زوایا باز هم به عنوان جزئی از نظام هستی نیاز بهمی

 1اهلل یتجلی فی عصر العلمشناس دکتر سیسیل هامان در کتاب دانشمند زیست

ن عملیات هضم و جذب های پنهاقبالً مردم به جنبه»ای دارد که در آن آمده است : مقاله

بر وجود نیروی مقدس و مدبر استدالل غذا نظر و اندیشه نموده و از این طریق 

کردند؛ اما در حال حاضر شرح و چگونگی این عملیات و شناخت کنش و می

دار این فعل و ای که عهدهکنندههای شیمیایی صورت گرفته در آن، و تخمیرواکنش

توانیم بگوییم که ر گشته است؛ ولی با این وجود این، آیا میپذیباشد، امکانمیانفعاالت 

 جایگاهی برای خداوند در هستی وجود ندارد؟ 

کند و یا را رهبری میپس اگر این طور است چه کسی جریان این فعل و انفعاالت 

 سازد؟ دقیق و محکم بر جریان عملیات حاکم میگونه ها را اینآنزیم

های کنندة کنش و واکنشها که تبیینو نقشهیکی از این طرح تنها نگاهی عاقالنه به 

باشد، کافی است تا انسان متعدد چرخش و یا ارتباط هر کدام از تفاعالت با دیگری می

تواند تصادفی باشد روابط دقیق صرفاً نمیگونه حاصل کند که اینبه کمک آن، اطمینان 

ها، این هستی را به های حاکم بر پدیدهبلکه ذات خداوند است که از راه قوانین و سنت

نظام خاص آن را نیز آفریده حرکت درآورده و همزمان با آفرینش هر موجودی، 

تواند چیزی از نظام هستی را تفسیر و حل نماید بلکه طبیعت در ذات خود نمیاست...؛ 

ن حتی خودش نیز محتاج تفسیر شدن است ...؛ و باالخره هر زمان که انسان به قانو

« اهلل»زند که : در حقیقت، تنها یابد، این قانون بر وی بانگ برمیجدیدی دست می

جای بسی تعجب است که « آفریدگار است و انسان، کاشفی بیش نیست ...؛

_________________________________________________________________________ 
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های هستی به ماده کر و از پدیده تفسیر هر پدیدههای متعصب معاصر، برای ماتریالیست

شوند، در حالی که این تفسیرها قادر نیستند کور پناه برده و در همین حد متوقف می

 ها تقدیم کنند. گونه تعلیل عقلی یا واقعی درستی برای پدیدههیچ

کنند، در تبدیل شدن ماده به نیرو و انرژی را اقتضا و تصریح میقواعد علم جدید، 

حالی که نیرو تنها از طریق آثارش قابل شناخت است؛ مثالً هر کدام از نیروهای 

باشند؛ همچنین نیروی حیات نیز گرچه مجهول میاطیسی، الکتریسیته و سرعت، ذاتاً مغن

کند اما باز هم مجهول بالذات است؛ و از نوع معینی است که در ماده ظهور پیدا می

همین طور سلسلة موجودات مادی و ظواهرشان، منتهی به نیروهای نامشخص و مجهول 

 گردند. الذات می

به تفسیر مادی ها، باز هم صاحبان اندیشة مادیگری معاصر، اقعیتعلیرغم همة این و

از ترس اینکه مبادا دنبال نمودن این برند، ها اکتفا نموده و از آن لذت میاین پدیده

که در جهان سوق بدهد؛ آفریدگاری سلسلة به هم پیوسته، آنان را بر ایمان به آفریدگار 

 تنظیم امورش قائم است.  ورای ماده و مسلط بر آن، به تدبیر و

از بزرگترین دانشمندان عصر جدید به « سِر جیمز جنز»دانشمند بزرگ بریتانیایی 

مخالفان دین، جدیت »گوید : می 1«جهان اسرار»آید، در کتاب مشهورش به نام شمار می

و های جدید، تزیین اند تا مسئلة ضد دینیشان را با استفاده از شیوهفروانی به خرج داده

اند که علت این کارشان تنها تعصب جاهالنه است نه کشف ارزشمند پیراسته نموده

گرایی تنها دامنگیر غیر دانشمندان که درد تعصب دپندارعلمی. اگر کسی چنین می

شود، من درجوابش به ذکر سخن یکی از دانشمندان معاصر در این زمینه به نام دکتر می

من آخرین فرد از جمع کسانی خواهم بود که ادعا »گفت :  کنم کهاشاره می« و. هیلزأ. »

 «. گردیمکنند ما نسبت به دیگر روشنفکران کمتر دچار پدیدة تعصب میمی

_________________________________________________________________________ 
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یا ناشی از فتنة رأی معلوم است که تعصب، ناشی از تقلید ظاهری و کورکورانه، 

 باشد. فاسد فردی یا جمعی می

جدید ما تعصبی وجود دارد که تفسیر  در عقالنیت»گوید : همچنین می سِر جیمز

  1«.پسنددگرایانه را برای کشف حقایق میمادی

ای را حادثه« هادهلشّا»در کتابش به اسم « ویتکر شامبرز»به نام گرایان یکی از مادی

 به نقطة تحولی در زندگیش تبدیل گردد. کند که ممکن بود ذکر می

هایش نظر کرد، گوشبچه کوچکش نگاه میکند : زمانی که داشت به دختراو بیان می

وی را به خود جلب نمود، لذا شروع کرد به اندیشیدن در اینکه محال است چیز پیچیده 

و دقیق همانند این گوش، صرفاً از روی تصادف به وجود آمده باشد، بلکه حتماً باید 

 ای مدبرانه باشد. ناشی از اراده

دهد تا اهمیتی نمینامد، وسوسة درونی میکه این حالت را « ویتکر شامبرز»اما 

ایمان بیاورد که دارای اراده و تدبیر مطلق است، ای منطقی به ذاتی ناچار نشود به گونه

  2ای را نداشت.پذیرش چنین اندیشهچرا که ذهنیت وی استعداد 

وی در حقیقت، گرایش صحیح ایمانی را از اندیشة خود بیرون رانده تا او را وارد 

گرایانه ای از تعصبات مادیدة ایمان به خدا نسازد، زیرا که وی درون دایرة بستهمحدو

 که ارتباطش را با خدا قطع نموده است. قرار گرفته 

من »گوید : نیز پس از بیان حادثة مذکور می «تامس دیور بارکس ردکت»استاد 

مشغول عملیات  شناسم کهدانشگاهی خود و دوستان دانشمندم را میبسیاری از اساتید 

_________________________________________________________________________ 
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باشند و چندین بار دچار چنین ها میهای شیمیایی و طبیعی در آزمایشگاهو آزمایش

  1«.انداحساساتی شده

به هایشان را کنیم که خداوند تبارک و تعالی، دریچة عقلمالحظه می سخن از همین

شت و گرایانة زسوی دالیل ایمان به ذاتش گشوده است، اما آنها به جهت تعصب مادی

د و بر خالف شة پاک را از ذهن و عقلشان بزدایناند تا این اندیخطرناکشان کوشیده

 های مادی حرکت نمایند. جهت حقایق نهفته در ورای پدیده

های جاهالنه، افراد با انصافی نیز در میان آنان با ها و تعصباما با همة این مخالفت

 اند. نمودهاعالم ایمان به خداوند، بر وجود حق اعتراف 

و صنایع پیشرفته کسانی که به دستاوردهای تمدن بشری مانند اکتشافات علمی 

اند، در واقع از فریفته شده و آن را دستاویز انکار آفریدگار جل و عال قرار داده

شان پیروی های شیطانی یا فریبکاری هوا و هوس و فاجرانه و مستکبرانهوسوسه

ای برای وسیلهی که لباس پیشرفت علمی بر خود پوشانیده، اکنند، تا از این خرافهیم

دانشمندان های توجیه و حق جلوه دادن ایدة باطلشان قرار دهند. اما هر کس که گفته

که بیشتر آنان اعتراف یابد شناس را پیگیری و بررسی نماید این حقیقت را درمیی هست

مان به خداوند عزوجل از جانب اند که تمام اکتشافات صحیح علمی، مسئلة اینموده

نماید و هر اختراع پیشرفتة صنعتی، برتری عظیم و خردمندان منصف را تقویت می

 سازد. طبیعی خداوند را در اتقان و انسجام آشکارتر میچشمگیر مخلوقات و موجوات 

نظران حقیقی و کاشفان نظریات کنیم صاحببه همین جهت است که مالحظه می

های پیچیده و عظیم، از زمرة کسانی هستند که به ن بزرگ دستگاهعلمی و مخترعا

وی در صحنة هستی و یکتا بودنش در الوهیت خداوند عزوجل ایمان آورده و بر سلطة 

_________________________________________________________________________ 

 به نقل از همان منبع.  -1
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اند؛ به همین خاطراست که خداوند، اکرامشان نموده و شهادتشان را عزت شهادت داده

 فرماید : بخشیده و می

                                   

                    (03 / عمرانآل) 

به گونة یک واحد به هم پیوسته و یک نظام خداوند )با نشان دادن جهان هستی »

اینکه معبودی جز او نیست، و اینکه او دهد یگانه و ناگسسته، عمالً( گواهی می

و فرشتگان و صاحبان دانش )هر کند. )در کارهای آفریدگان خود( دادگری می

دهند. جز او معبودی نیست که هم ای در این باره( گواهی مییک به گونه

 «.تواناست و هم حکیم

ان بر های کاشفان و مخترعو اکتشافات و گواهی دادناما بعد از این اختراعات 

مخفی الوهیت و وحدانیت خدا، سوداگران کفر و الحاد که خود را در ورای این بزرگان 

اند، نظرات علمیشان را دستبرد زده و ضمن بزرگ جلوه دادن این اختراعات، آنها نموده

باشند. ولی متأسفانه دانند که خود مُنادی و داعی آن میکنندة الحادی میرا تأیید

پندارند ها را خورده و میفریبیگول این عواماندیش نیز، راده و کجنظران سست اکوته

یافتة صنعتی، سخنان و بینش که این اکتشافات علمی پیشرفته و اختراعات توسعه

نمایند و لذا درست بر خالف واقعیت را تقویت و تأیید میالحادی و ضد خداییشان 

 کنند. قضاوت می

کی صحیح و هوشمندانه یا قابل تعدیل و تصحیح در تمام اکتشافات علمی، تنها ادرا

های آیند که از آفریدههای واقعی این هستی بزرگ به شمار میزمینة یکی از جنبه

شود که آیا هیچ منطق عقلی یا علمی باشد. حال این سؤال مطرح میخداوند می

ندة همان پذیرد که ادراک واقعی چیزی، دستاویزی جهت انکار سازنده یا پدیدآورمی

کتابی خطی را چیز به حساب آید؟ اگر چنین چیزی صحیح باشد، باید برای شخصی که 
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کند نیز های ـ آن را درک میو باب ها، فصلکشد یا معانی ـ کلمات، جملهبه تصویر می

 نماید!! جایز باشد که مؤلف و نویسندة آن کتاب را انکار 

ا برخی از آنها را درک و فهم نموده، کار این فرد تصویرگر کتاب که تمامی عبارات ی

جدیدی انجام نداده، و لذا درست نیست این درک خود را سببی برای انکار و نادیده 

گونه نیز صحیح نیست که درک و فهم گرفتن مؤلف و نویسندة اصلی قرار دهد؛ همین

شمندان نیز دانهای حاکم بر هستی، که قبل از علم و ادارک دانشمندان از قوانین و سنت

گذار اند، به عنوان وسیله و دستاویزی جهت انکار پدیدآورندة هستی و پایهموجود بوده

های متنوع و پیچیدة آن، لحاظ و کنندة نظامها و قوانین موجود در آن و هماهنگسنت

 گردد. محسوب 

ند این اانگیزی که سوداگران الحاد به آن دچار شدههای شگفتگویییکی دیگر از تناقض

کنند، در حالی که استناد می« نظریة نسبیت انیشتین»است که آنان جهت تقویت ادعاهایشان به 

االیمان ـ به خداوند عزوجل بوده گذار این نظریه )انیشتین(، از جملة اشخاص ـ قویپایه

ها در جهت اثبات ادعای باطلشان به جدلیات فلسفی هگل استناد است؛ همچنین مارکسیست

کردند آفریدگار، گراهایی بوده که گمان میاز جمله آرمان 1«هگل»نند، در حالی که خود کمی

 نقشة آفرینش هستی را بر منبای کشمکش و ستیز میان اضداد شکل بخشیده است. 

کنیم که همة آنها جز و اما اگر نگاهی به اختراعات بشری بیاندازیم، مالحظه می

به دیگران و باالخره شناساندن صفاتشان  های موجودات در هستی وکشف ویژگی

بندی هر کدام از آنها در وضع و حالتی متناسب با صفات و خصوصیاتشان، چیز طبقه

 اند؛ دیگری را به ارمغان نیاورده

_________________________________________________________________________ 

م از دنیا رفته است.  5721م به دنیا آمد و سال  5881سال هگل فیلسوف نامدار آلمانی است که در  -1

به عقیده وی، اشیاء ثابت نیستند و حقیقت همان تغییر و تحول دائم است. جهت آگاهی بیشتر رجوع 

 ، تألیف علی حجتی کرمانی )مترجم(. «متُد دیالکتیک مارکسیستی»شود به کتاب 
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 تواند اصل و مایة اولیة چیزی را از نیستی ایجاد کند؟ آیا هیچ مخترعی می

ر ذهن خویش مجسم ساخته و آنها را عالوه بر این، اگر تمام اختراعات بشری را د

های خداوند عزوجل مقایسه نماییم، تفاوت زیادی را تنها با یکی از کوچکترین آفریده

کنیم. برای نمونه بزرگترین وسیلة نقلیة هوایی، دریایی یا زمینی، در بین آنها مالحظه می

را آفریده است؛ باشند که خداوند آن به انسجام و ظرافت آفرینش یک مگس یا پشه نمی

و خصوصیاتش را به نسل تواند تولیدمثل نموده و صفات چرا که این آفریدة خدا می

های بشری قادر است مشابه ترین ساختهشمار خویش منتقل سازد : اما آیا پیشرفتهبی

را به وجود آورد یا به خودی خود و بدون دخالت انسان حرکات یا افعالی خود 

قیقتی است که اکثر دانشمندان علوم طبیعی را بر آن داشته تا اذعان بیافریند؟ این همان ح

ای را بر وجود های علوم طبیعی در عصر جدید، دالیل تازهو اعتراف نمایند که پیشرفت

ر ادگروایمان به پر خدا افزوده و بستر بسیار مناسبی را جهت بازگشت به آغوش دین و

و سر نهادن بر آستان بندگی و عبادتش  دانا و حکیم، پناه گرفتن در جوار رحمتش

 فراهم نموده است. 

شناسی، مطلب جالب استاد زیست 1«دکتر ادوارد لوترکیسل»در همین رابطه، 

گونه گرایش خاص یا تعصب و بیایید تا بدون هیچ»توجهی را زیر عنوان 

 باشد : ، نوشته است که خالصة آن به قرار زیر می«ورزی به حقایق بنگریمغرض

های اخیر، دالیل جدیدی را افزون بر دالیل های علمی در طی سالپژوهش» -0

ادلة اثبات خدا در قدیم گرچه  ؛فلسفی تقلیدی، مبنی بر وجود خداوند ارائه نموده است

جویانه به این مسئله، به سوی ایمان نیز قادر بودند هر انسانی را تنها با یک نگاه حقیقت

 رهنمود گردند. 

_________________________________________________________________________ 

 . 44، ص «اهلل یتجلی فی عصر العلم»کتاب  بخشی از مقاله دکتر ادوارد کیسل به نقل از -1
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های اخیر، موج بازگشت به سوی دین، سراسر آمریکا را فراگرفته به لدر سا -2

اند. تردیدی نیست در نصیب نماندهای که حتی مراکز علمی ما نیز از وسعت آن بیگونه

اینکه کشفیات علمی جدیدی که بر ضرورت وجود پروردگار برای جهان هستی اشاره 

 اند. دارند، نقش زیادی را در این راستا ایفا نموده

تر از اعتقاد به کنند که باور به ازلی بودن جهان هستی، مشکلبرخی گمان می -0

، اشتباه این نظریه را «قانون دوم ترمودینامیک»باشد! اما وجود آفریدگاری ازلی نمی

نمایند که ازلی بودن این جهان کند، چرا که تمام علوم به روشنی اثبات میاثبات می

تاکنون ثابت شده است که جریان انتقال حرارت از اجسام گرم  هستی، غیرممکن است.

نیست یعنی پذیر به اجسام سرد پی در پی ادامه دارد، اما عکس آن به خودی خود امکان

تمام اجسام در آن، یکنواخت ای در امتداد است که حرارت جریان هستی به سوی نقطه

گونه شود؛ در این صورت هیچمیخواهد بود و سرچشمة انرژی و نیروها به کلی نابود 

گیرد و اثری از حیات و زندگانی نیز در فعل و انفعاالت شیمیایی یا طبیعی شکل نمی

 عرصة هستی برجای نخواهد ماند. 

بینم چرخة حیات و زندگانی همچنان برپاست و فعل و انفعاالت اما اینک که می

نماییم که گیری م چنین نتیجهتوانیشیمیایی و طبیعی نیز به قوت خود باقی است، می

بایست نیرو و ندارد این هستی ازلی باشد؛ زیرا اگر قایل به ازلی بودنش باشیم میامکان 

ها و تغییر و شد و کلیة فعالیتهای موجود در آن خیلی وقت پیش، تمام میانرژی

 رفت. تحوالت در پهنة هستی از بین می

گونه غرض قبلی، به این نتیجه ون هیچو لذا علوم بدین صورت که بیان شد و بد

بلکه ابتدا و سرآغازی داشته است؛ این خود، دلیلی رسید که این هستی ازلی نیست می

بر اثبات وجود خداست، زیرا چیزی که قبالً نبوده و نقطة شروعی برای آن ثابت شده 
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ک یا پدیدآورنده، محرتواند به خودی خود ایجاد شود و ناگزیر از وجود است نمی

 باشد که همان اهلل و یگانه آفریدگار وجود است. خالقی می

دستاوردهای علمی در زمینة جهان هستی، تنها در اثبات این نکته یعنی وجود  -4

اند که شوند، بلکه از آن باالتر، اثبات نمودهسرآغازی برای جهان آفرینش منحصر نمی

مدت نزدیک به پنج میلیون سال  آفرینش این هستی به یک دفعه نبوده، بلکه در طول

 صورت گرفته است. 

که جهان هستی روز به روز در حال گسترش و توسعة کنیم در واقع مالحظه می

خیزد، هم اینک باید کسانی که به نتایج مستمری است که از مبدأ و منشأ آفرینش برمی

نیز باور داشته باشند؛ ، به پدیدة آفرینندگی )خَلْق( باور دارندناشی از علوم متداول روز 

باشند و لذا ناگزیر باید در ها و قوانین طبیعی از ثمرات این آفرینش میچرا که سنت

ریزی نموده است؛ زیرا این ای نیز باشند که این قوانین را پیاندیشة پذیرش آفریننده

الق ای مخلوق هستند که عقالًَ نیاز به خالق دارند و آن خقوانین در ذات خود، پدیده

 باشد. اهلل میهمان ذات 

های ذهنی پژوهان با روحیة امانتداری و پرهیز از تعصب بر پیش ساختهاگر دانش -1

علمی در زمینة ادلة اثبات وجود خدا جویانه به دستاوردهای خویش، نگاهی حقیقت

درنگ و بدون بیبیاندازند و عقل را از سلطة تأثیر عواطف و احساساتشان آزاد سازند، 

تردید وجود خدا را خواهند پذیرفت که تنها راه تفسیر و تبیین حقایق نیز همین است. 

بنابراین، تحقیقات و پژوهشهای علمی با عقلی فراخ، بدون شک ما را به درک وجود 

 نماید. رهبری می« اهلل»سبب اولیة هستی، یعنی 

ها را با انسانهای علمی خداوند عزوجل بر نسل کنونی بشر منت نهاده و تالش -6

کشف بسیاری از واقعیات پیرامون طبیعت، برکت و فزونی بخشیده است. به همین دلیل 
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بر هر انسانی اعم از پژوهشگران علمی و دیگر افراد بشر واجب است که از این 

 دستاوردهای علمی در جهت تقویت ایمان به خداوند )اهلل( کمک بگیرند. 

دورز شایسته است که در مورد وجود خداوند همچنان که برای دانشمندان خر -7

گونه شایسته است سایر افراد نیز به کمک تدبر و اندیشه نموده و آن را بپذیرند، همان

و تکامل ابداعی و نوآورانه، وسیلة این دالیل علمی و عقلی، درک نمایند که تحول 

ن را با قدرت باشد و تنها خداوند است که این جهامخلوقاتش میخداوند در آفرینش 

 های طبیعی را در آن جاری نموده است. منتهایش پدیدآورده و قوانین و سنتبی

تواند راز وجود هستی را بر یگانه تفسیری است که می 1«آفرینش ابداعی»بنابراین، 

اند، های مختلف که در گسترة کتاب طبیعت جای گرفتهایمان روشن سازد و میان پدیده

های علوم گوناگون شمار کتابش را در زمینه؛ طبیعتی که صفحاتی بیارتباط برقرار سازد

آلی، ژنتیک، حفاری و کاوشگری، شناسی، شیمیمانند علم : رادیولوژی، فیزیولوژی، جنین

 «. نماییمبندی موجودات زنده، جغرافیای حیوانی و ... مطالعه و بررسی میطبقه

نیز که یکی از دانشمندن علم  2«ندبرگدکتر والتر اوسکار ل»همچنین در این رابطه 

های به کارگیری شیوه»باشد، مقالة جالب توجهی با عنوان فیزیولوژی و بیوشیمی می

 نوشته که مضمون بخشی از آن، به قرار زیر است : « علمی

برخی از علما در فهم غلطی که از مبادی اساسی علمی داشتند، محکوم به شکست » -0

م و برداشت غلطشان ناشی از اسبابی بود که هیچ ارتباطی با بحث و شدند، چرا که این فه

 کنیم : های علمی نداشتند؛ ما در اینجا تنها به دو مورد از این اسباب اشاره میبررسی

_________________________________________________________________________ 

 یعنی ایجاد و آفریدن چیزی بدون الگو و نمونه قبلی و بدون تقلید از کسی یا چیزی )مترجم(.  -1

های غیراسالمی است که خدا را در شکل انسان تصور ظاهراً منظور این نویسنده در سخنانش، محیط -2

 . 41، ص «اهلل یتجلی فی عصر العلم»رده در کتاب کنند. به نقل از بخشی از مقاله نامبمی
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های الحادی ها یا دولتها، سازمانهای معینی که برخی از گروهسیاست:  سبب اول

هایی اند؛ اتخاذ چنین سیاسترستی، اتخاذ نمودهدینی و مبارزه با خداپدر زمینة شیوع بی

به دلیل تعارضی بوده که میان عقیدة خداشناسانه و مؤمنانه با منافع و مصالح، یا مبادی 

 ها وجود داشته است. این دسته و گروه

ها از ابتدای کودکی به آن شود برخی انسانعقاید فاسدی که باعث می:  سبب دوم

رشد عقلی و جسمانی و پا نهادن به میدان علم و دانش و به معتقد گردند، اما با 

های ذهنی با مسایل مختلف، تعارضی میان صورتهای علمی در برخورد کارگیری شیوه

های علمی یا منطقی مقبول از سوی دیگر برای و اعتقادات باطل قبلی از یک سو و شیوه

های اعتقادی دوران کودکی، هآید؛ یکی از فاسدترین جلوگونه افراد به وجود میاین

 باشد. معتقد شدن به وجود خدایی در شکل و صورت انسان می

تمام تالش خود را گونه افراد در دوران رشد عقلی و علمیشان سرانجام وقتی که این

اندازند تا میان این افکار دینی قدیمی و مقتضیات منطق و تفکر علمی، ارتباط به کار می

گردند؛ لذا برای رهایی از این سازند، اما دچار شکست و ناامیدی میو مناسبتی برقرار 

اندازند. در این تناقض و دوگانگی، اندیشة خداباوری را به کلی از اذهان خود بیرون می

دیگر اند، یافتهمرحله به گمان اینکه از دایرة اوهام دین و نتایج ناشی از آن رهایی 

د بلکه در برابر هر اندیشة جدیدی نیز که با آن خواهند به این موضوع بیاندیشننمی

 دهند. مرتبط گردد و پیرامون وجود خود دور بزند، از خود مقاومت نشان می

بختی در ایمان به خداوند، منبع و سرچشمة همیشه جوشان سعادت و نیک -2

 آید. ها به شمار میزندگی بسیاری از انسان

حصول شناخت خدا را دارند، به محض پژوهانی که قصد آن دسته از دانش -0

های علمیشان، موفق به کسب منافع در هر کدام از رشتهای دستیابی به کشف تازه

گردند؛ چرا که هر کشف جدید به تقویت ایمانشان به خدا کمک نموده و شماری میبی
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های قدرتمند خداوند بر صحنة فهم و بینش و بصیرت آنان را در جهت درک دست

 ....«. دهد زایش میهستی اف

ادعای دوم و سوم این گروه نیز مبنی بر اینکه ایمان به خدا از نتایج :  0و  2

بر انسان در طول تاریخ یا به ناخودآگاهی انسان است و یا اینکه به علل و عوامل حاکم 

شان باطل بوده و ساخته و گردد، همانند ادعای اولیههای اقتصادی باز میوجود موقعیت

باشد که آن را به عنوان ادلة انکارشان، دستاویز قرار اختة اوهام و خیاالتشان میپرد

گونه ادعاها در واقع نه تنها دلیل حقانیتشان نیست بلکه در اصل، گریز و دهند؛ اما اینمی

شمار ایمان به خدا به آن دامن فراری است که به منظور طفره رفتن از پذیرش دالیل بی

گونه تفسیری از گانه، قادر به ارائة هیچهای خیالی سهم چون که این پایهزنند. سرانجامی

 از اعتبار افتاده و مطلقاً ارزشی ندارند. باشند، های موجود در هستی نمیپدیده

ها خواهیم گوییاعتباری این بیهودههای بعدی بیشتر به بیان بیشاءاهلل در بحثان

 پرداخت. 

 



 

 

 

 

 

 : سومبخش 
 

 ری ملحدان معاندگیموضع
های فکری، قلبی، روحی و وجدانی، دالیل ایمان به خداوند عزوجل از همة جنبه

ای از جوانب متعدد وجود انسان، که به کمک آن اند؛ تنها جنبهها را در خود پیچیدهانسان

باشد. ظاهری می ، جنبة مشاهدة حسی به وسیلة حواسخدا را عیناً مشاهده نمودتوان نمی

دانیم که حواس ظاهری انسان، قادر است از راه مشاهده، بسیاری از آیات و می اگرچه

های دال بر وجود خداوند را به ما بشناساند، اما ذات مبارکش در جهان غیب و پنهان نشانه

وسیله فکر و اندیشه و ارادة انسان را مورد آزمایش باشد تا بدیناز دیدگان مخلوقات می

آثار صفات واالیش در مخلوقات و به تکیه بر دالیل وجودی، و مشاهدة قرار دهد که آیا با 

های جاری در های فکری و از راه پیگیری علل و عوامل و قوانین و سنتکمک توانایی

 آورد یا خیر؟ همتایش ایمان میهایش، به وجود ازلی و بیها و آفریدهپدیده

های انسانی و وجوه تمایز با م ویژگیآیا برازندة انسان خردمند و بادرایت است که تما

حیوانات را به کلی از خود زدوده و مانند چهارپایان، تنها بر حواس ظاهریش تکیه زند و 

 هرچه را که از راه مشاهدة حواس ظاهری درک نکند رد نموده و وجودش را نپذیرد؟ 

به این درست همان موضعی است که دشمنان دین خدا آن را برگزیده و مردم را 

سَر نیز در این ورطه گرفتار خوردگان خودخواه و سبکالبته فریب د،خواننسویش فرامی

 شوند. می
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نمایند، اما میاین همان موضعی است که ملحدان در مسئلة ایمان به خدا بدان اکتفا 

اتخاذ این روش بسنده  ل زندگی و امور دنیاییشان تنها بهدر برخورد با سایر مسائ

اند، مسائلی مانند باور به قوانینی که از راه استنباط ذهنی به آن دست یافتهکند؛ در نمی

اند، از حقایق آن را از راه حواس مشاهده نکردههایی که هرگز چیزی کاویباور به روان

ها نیز قابل های پیشرفت و تکامل که جزئی از آن حتی در آزمایشگاهباور به اندیشه

واس ظاهری نیست و ...، درست بر خالف تجزیه و آزمایش محسوس به ح

 کنند. در رابطه با مسئلة خداشناسی عمل می گیرییشانموضع

 زنند؟ بافند و به آن چنگ میاین چه تناقضاتی است که سرهم می

گریزند؟ آیا بدین خاطر است که آنها گونه میچرا از اقرار بر وجود آفریدگارشان این

ابزار شناخت را در اختیارشان نهاده، ردمندشان گردانیده، را آفریده، اکرامشان نموده، خ

های ظاهری و باطنی را شمار نعمتگوش شنوا و چشم بینایشان بخشیده و انواع بی

 ها ارزانی داده است؟! بدان

گیری را به آنان تبریک حقیقت و مؤمنان به خدا، نه تنها این موضعیافتگان ما راه

خوریم، و برایشان و غصة آجالشان را میکنیم ان گریه میگویم بلکه بر حال زارشنمی

علیرغم نماییم. اما اگر چنان که آرزوی راهیابی برای حقیقت و ایمان به خداوند می

هوشیار شدن و شناخت حقیقت و با اختیار و ارادة خویش، همچنان در انتخاب این 

عواقب وخیم عناد و لجاجت،  معاندانه و استمرار بر آن باقی بمانند، باید منتظرموضع 

 گیریپافشاری بر باطل و مخالفت با خالق عظیمشان بوده، و پیامدهای این موضع

های خداوند در و دور از خرد را بر دوش گیرند؛ چرا که اگر به آیات و نشانهنسنجیده 

ا و گرفتند، یا به هشدارهکردند، یا بیانات پیامبران الهی را نادیده نمیهستی توجه می

های عقاب و عذاب وارد نهادند، یا نمونهامیشان وَقعی میهای بدفرجدادنانواع بیم

هرگز دادند، عبرت و پند قرار میهای کافر پیشین را مورد خداوندی در این دنیا بر ملت



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل

 

011 

گرفتند. از این فراتر ای را در پیش نمیو هرگز چنین روش معاندانه و لجوجانه

 ها بگوییم : برایشان انجام دهیم جز آنکه خطاب بدان توانیم کار دیگرینمی

وجود این همه دالیل که فرارویتان قرارگرفته و این همه ای منکران خدا، شما با 

اند، باز هم بر موضع تذکردهندگانی که از راه وعد و وعید بر شما اتمام حجت نموده

شوریده و به حریمش  به خرج داده و بر آفریدگار خویشعناد و عصیانگری پافشاری 

 اید. تجاوز نموده و در حقیقت بر خویشتن ستم روا داشته

بشتابید به سوی  را ندارید، پس حاال که قصد بازگشت از مسیر انحرافیتان

ابدی؛ چه بدعاقبتی است این جهنم سوزان  سرنوشتتان؛ سرنوشتی پر از عذاب و بدبختی

ن خواهید ماند! اما باز هم ما گروه مؤمنان که با دستان خویش مهیا نموده و همیشه در آ

به خداوند باری تعالی، همچنان بر حال شما دلسوزی نموده و اندوه فرجامتان را به دل 

گوییم : اگر در حالت شک و تردید به سر گیریم و بار دیگر خطاب به شما میمی

را از آن برهانید، یا توانید خود اید و نمیبرید، یا تحت تأثیر محیط خاصی قرار گرفتهمی

گذارد اید که بر عقلتان سایه افکنده و نمیاز مفاهیم و اصطالحات خاصی متأثر گشته

از این همه روشنگری و یا پس  -0جانب حق را ببینید، دو راه بیشتر پیش رو ندارید : 

ورزید، که در این اصرار میها بر شما، باز هم بر راه و عقیدة باطل خویش اتمام حجت

ماند؛ چرا که اگر عقل داشته باشید، صورت جایی برای دلسوزی و غمخواریتان باقی نمی

بهتر آنست خودتان بر حال خویش دلسوزی و غمخواری نمایید؛ اما با کمال تأسف 

خواهید از قید و بند تکالیف پروردگار آزاد خواهیتان مید کنیم که شما با خومیمالحظه 

ارزش، قربانی هوا و هوس و ای بیخدا افتاده و مانند طعمه باشید تا در دام بندگی غیر

هایتان گردیده و اسیر شیاطینی شوید که شما را در جهت منافعشان بر علیه شهوترانی

 گیرند. خودتان، سرزمین و ملتتان، عزت، شرافت و تاریخ درخشانتان به کار می
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کنید(؛ لذا اگر عقلتان را آیید و بر حال خویش دلسوزی می)یا اینکه به خود می -2

صفت با های شیطاندرست به کار ببندید و از هوا و هوستان پیروی نکنید، انسان

هایشان در افکار شما ها و دسیسهتوانند با وسوسهنمیهای مادی و سیاسی خویش انگیزه

 نید؛ نفوذ نموده، آن را فاسد کرده و از کار بیاندازند، یا ذهنیت ایمانی را از آن بزدا

اگر خیر و صالح و سعادت و نجات خویش را خواهانید و حاضر نیستید مانند 

دیگران باشید که فقط بخورید و بیاشامید تا از شما بسته در خدمت حیوانات زبان 

کشی نموده و سرانجام روانه قربانگاهتان سازند و باالخره وارد جهنم پر از عذاب بهره

 خودتان بنگرید و به عاقبتتان بیاندیشید. گردید؛ هر چه زودتر در اوضاع 



 

 

 

 

 

 بخش چهارم : 
 

 حماقت منکران وجود خدا 
منکران خدا بر این باورند که مادة بدون شعور، علم، اراده، اختیار و باالخره فاقد 

 حیات، از ازل بوده و چیزی غیر از آن در پهنة گیتی وجود ندارد! 

از هر گونه صفات کمال، منشأ ایجاد خود به مادة خالی  کنند که همینآنان گمان می

 باشد که دارای حیات، عقل، اراده و اختیار هستند. ای میزندهخود موجودات 

چنین سخنانی و ادعاهایی اصالً با منطق صحیح سازگار نبوده و ارتباطی نیز با 

تنها به ها گوییگونه مُزخرفات و بیهودهمعیارهای اساسی و علم و اندیشه ندارند. این

خداوند حکیم و عظیم، و به قصد شانه خالی کردن از وجود  هخاطر فرار از اعتراف ب

پیامدهای این اعتراف، از قبیل اطاعت و بندگی، استقامت و پایداری بر آن، التزام بر 

 گیرد و بس. نیکوکاری و دوری از اعمال ناپسند صورت می

لیل گرفتار ماندن چنین افرادی در دام پوچ و ناشیانه، به دسر دادن این قبیل سخنان 

ها و تمایالت تبهکارانة نفسانیشان از یک طرف، و اِهمال و تعطیل نمودن خودخواهی

 باشد. منطق عقل و اندیشه و معیارهای حقیقی شناخت و معرفت از سوی دیگر می

عالوه بر این، با احساسات وجدانی خویش نیز مخالفت نموده و هوش و ذکاوتشان 

به منظور باطل جلوه دادن حق و حق جلوه دادن باطل های گوناگون در جهت حیله را

 اندازند. به کار می
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بافی و عنادورزی، به خداوند خبر، بجای خیالگراهای از خدا بیاگر این مادی

و خویشتن را از نهادند آورند و ربوبیت و الوهیتش را گردن میعزوجل ایمان می

دناک جهنم محفوظ داشته و روحشان را از رذالت مخالفت با جاودانگی در عذاب در

 نمودند، چه زیانی به حالشان داشت؟! حق و کبر و لجاجت پاک می

اما هرگز ام، و برجستگان الحاد در دنیا خواندههای زیادی از بزرگان من تاکنون کتاب

ن تالش زیادی ام، گرچه آنادلیل صحیحی مبنی بر نفی وجود پروردگار در آنها نیافته

ها، مذهب خویش را بر دیگران تحمیل کنند. از این فراتر تا با نوشتن این کتاباند نموده

بر عدم وجود خدا اقامه  1«دلیل ظنی»اند تنها یک هاییشان نتوانستهتمام نوشته حتی در

 نمایند، یا یک حقیقت علمی را در اثبات ادعای خود تقدیم کنند. 

توانند از پیش ببرند این است که سعی در ایجاد شک و کران میتنها کاری که این من

تردید بر وجود جهان غیب را در اذهان عموم مردم نموده و آنان را قانع کنند بر اینکه 

هر چیزی که به کمک اندک وسایل علمی کشف شده توسط دانشمندان، قابل مشاهده و 

 شناخت نباشد، وجود خارجی نداشته و نباید پذیرفت. 

گرا گونه افراد نسبت به دایرة مادی جهان هستی که حتی دانشمندان مادیبرخورد این

اند اکتشاف وسایل عملیشان در عصر پیشرفتة کنونی، فقط توانستهنیز به کمک 

های ناچیزی از آن را مشاهده و لمس نمایند، درست شبیه برخورد فرد کور با گوشه

کند؛ یا شبیه موضع شان، وجود آنها را انکار میهای مختلف است که به دلیل ندیدنرنگ

کند؛ یا شبیه موضع انسان کری است که به دلیل ناشنوایی، وجود صداها را انکار می

پندارند که شده و میفکری است که از آغاز عمرشان درون قصری زندانی زندانیان کوته

 رد. کند چیز دیگری وجود نداغیر از قصری که آنان در آن زندگی می

_________________________________________________________________________ 

 باشد )مترجم(. دلیلی مبنی بر گمان است که احتمال درستی و نادرستی آن یکسان می -1
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گونه افراد از علم، امانتداری علمی و مطابقت حقیقت با واقعیت به نظر شما بهرة این

 چه اندازه باید باشد؟ 

ها و ها و آزمایشگاهترین کارگاهگرا، هنوز هم پیشرفتهبنابر اعتراف خود دانشمندان مادی

جهان مادی  اند بسیاری از چیزهایی که ظواهرشان را در اینتجهیزات علمی نتوانسته

نمایند؛ تجدد و نو شدن کنیم، شناسایی و حدود و خصوصیات آنها را ارزیابی مشاهده می

 ها و اکتشافات علمی نیز خود گواه این حقیقت است. روز به روز شناخت

ای منتهی گردد که فرد گمان کند تمام هر زمان که علم بشر به نقطهبدون تردید، 

است که در حد ناقص خویش متوقف گشته و با  موجودات را کشف نموده، معلوم

اش، مانع رسیدن به دریاهای بیکران و انتهای علوم و معارف غرور باطل و متکبرانه

ماند که جز بوی بازمانده و در نتیجه به برکة آب راکدی میگوناگون شده، از پیشرفت 

 زا، چیز دیگری تقدیم بشریت نخواهد کرد. گند و بیماری

کنند که گرا علیرغم دستاوردها و اکتشافات علمیشان، اعتراف میدان مادیدانشمناما 

های ناچیزی از دریاهای نامتناهی علوم تلقی اند، به منزلة قطرهآنچه به دست آورده

 فرماید : سورة اسراء می 31شوند. به همین خاطر است که خداونزد عزوجل در آیة می

                 ( 31 /اسراء) 

 «.جُز دانش اندکی به شما داده نشده است»

های کسانی که در طول حیات، ایمان و اعتقاداتشان را جهت دستیابی به شناخت

کنند ـ روشی که های حسی ـ تجربی لحاظ میمادی جهان هستی، در به کارگیری روش

ـ تجربی است، از یک جهت تنها به  ها و آزمایشات حسیمبتنی بر احتماالت و فرضیه

اندازند؛ کنند ولی از جهتی دیگر خود را به مغالطه میمشاهدة ظواهر مادی بسنده می

های شناخت و معرفت، کلیة تجربیات علمی توانند در تمام زمینهچرا که نمی

رند علوم تجربی را شخصاً نیز تجربه و اعمال نمایند؛ بلکه ناچاپژوهشگران و دانشمندان 
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های ایمان و از آن را بپذیرند؛ این خود یکی از گونههای دیگران و نتایج حاصل تجربه

 باشد.باور است که متکی بر تصدیق خبر دانشمندان علوم تجربی می

شیمی در بیان این حقیقت  متخصص علوم ژئولوژی یا زمین« واین اولت»کتر د

ت را، از تجارب ثبت شدة گذشته در این مطلب بدین معناست که ما معلوما»گوید : می

 اییم. منتاریخ کسب می

اند، خیلی اندک اندازة سرعت نور کرده برای مثال : تعداد کسانی که اقدام به تعیین

 باشند ولی با این حال، همة مردم آن اندازه را بدون تردید قبول دارند. می

گونه راهی حتی برای که هیچ های مقبولبر درستی بعضی از فرضیهدانشمندان، یا مثالً 

تواند ادعا کند که پروتون یا اثبات آنها وجود ندارد، اتفاق نظر دارند؛ برای نمونه هیچ کس نمی

 اور دارند. بها را نآثارشان، وجود آراه مشاهدة الکترون را دیده است در حالی که مردم از 

و صورتی است که یک اتم و نیز الگو نمونة دیگر در این زمینه، ترکیب ساختاری 

نماید و ما را در شناخت چگونگی حرکت برای آن، رسم می« بور»عنصر شیمیایی به نام 

 دهد. های اتم یاری میو ویژگی

های آنها و فاصلهو باالخره معلوماتی که پیرامون اجرام دوردست آسمانی و جایگاه 

ها لیل مستقیمی بر این نظریههای تجربی ثابت نشده و دداریم، به وسیلة هیچ کدام از روش

ها اقامه نگشته است، در حالی که همه آن را قبول دارند. روشن است که در این و فرضیه

اش را صورت، بسیاری از معلوماتی که انسان در طول حیاتش به آن نیاز دارد و درستی

ت بلکه ایمانی ای جُز قبول آنها ندارد؛ و این معنی باور کورکورانه نیسپذیرفته است، چاره

 تر نمود. های آن را با آزمایش، قوی و راسختمام قسمتتوان است که می

باشد و فلسفة حیات و کمال وجودی به وجود خدا نیز از همین قبیل میایمان 

 انسان، بدان نیازمند است. 
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های طبیعی، امری منطقی بسیاری از مردم، وجود غایت یا حکمت را در ورای پدیده

دانند؛ و بدون شک، اعتقاد به وجود پروردگاری که آفرینندة هر چیزی است ل میو مقبو

تواند تفسیری آسان و روشن از چگونگی نشأت و ابداع موجودات و غرض یا که می

 حکمت آفرینش آنها به ما بدهد. 

بر تفسیر آفرینش خود به خودی و ذاتی هستی است، نشأت و اما نظریاتی که مبتنی 

وجود ها را ناشی از تصادف محض دانسته و آن را به جای اندیشة یة پدیدهپیدایش اول

کند. اما اگر حتی با صرف نظر از لحاظ نمودن اعتبارات دینی هم به قضیه خدا مطرح می

؛ فبینیم که اندیشة وجود خدا به عقل و منطق نزدیکتر است تا اندیشة تصادبنگریم، می

که حاکم بر هستی است، نشان از وجود خالق و  چرا که چنین نظام زیبا و استواری

  1«.نظمی استپروردگاری دارد که آن را نظم بخشیده باشد نه تصادف کوری که منشأ بی

کنند تا مشاهدات همین معاندان منکر خدا، اضافه بر آنچه گفته شد، تالش می

و نتایج، تفسیر  های استنتاجی و با لحاظ کردن مقدماتها را بنابر نظریهخویش از پدیده

حواس ظاهری و در برابرراه به حقایقی نامرئی و غیرملموس  و تبیین نمایند. لذا از این

یابند؛ حال اینکه چنین حقایقی در مقایسه با حواس و اسباب پیشرفتة مادی دست می

ای جز قبول و تسلیم آید؛ اما چون چارهبه حساب میوسایل مادیشان، از غیبیات 

 اند. گذاشته« قوانین طبیعی»را به عنوان قوانین ثابت پذیرفته و نامشان را  ندارند، آنها

کنیم که به عنوان یکی از حقایق علمی طبیعی اشاره می« جاذبه»برای مثال به قانون 

پرسیم که حقیقت این نیروی عظیم گرا مطرح است و میدر نزد دانشمندان مادی

هیزات مادیشان آن را مشاهده و یا ماهیتش را مندان قادرند به کمک تجچیست؟ آیا دانش

 اند وجود آن را اثبات نمایند؟ درک کنند؟ و چگونه توانسته

_________________________________________________________________________ 
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آیا از راه استنتاج عقلی و با استناد به مشاهدات خویش از ظواهر و آثارش، آن را 

 اند؟! ثابت کرده

اند. فتهات آن دست یاببلی، حقیقت همین است و تنها از راه استنتاج عقلی به اث

کشف  های موجود در آن نیز به همان شیوهالکترونحرکات  صفات اتم و عملکرد آن و

 و اثبات گردیده است! 

قوانین ران را چه شده است که این چنین بر وجود کمن پرسیم که ایناکنون میهم

خارج از دایرة مشاهدات مادی باور دارند، در حالی که چنین قوانینی به نسبت حواس 

آیند؛ اما در های پیشرفتة علمی، اموری غیبی به حساب میها و دستگاههری انسانظا

عین حال وجود پروردگاری را که آفرینندة تمام هستی است به مجرد اینکه خارج از 

باشد، گرچه صدها دلیل عقل و میهای پیشرفته علمی دایرة ادراک حسی و دستگاه

 دارند؟! نمایند، انکار نموده و باورش نمییاستنتاجی نیز ضرورت وجودش را اثبات م

هایی نیست که به گوییای، از جملة دوگانگی و تناقضناعادالنهآیا چنین برخورد 

 وجه با بحث و بررسی علمی و امانتداری عالمانه همخوانی ندارند؟! هیچ

که به نظر آنان، دالیل اثبات وجود خدا برایشان به درجة یقین قطعی فرض کنیم 

 دهند؟! احتمال وجود خداوند را بر عدم وجودش برتری نمینرسیده باشد؛ اما آیا دالیل، 

این دالیل هر چند که در نظر آنها موجب یقین قطعی هم نباشند، حتماً کفة ترازوی 

بخشند؛ پس آیا وجود را بر کفة دیگرش یعنی احتمال نفی خدا سنگینی و قوت می

گونه دلیلی بپذیرند، اما احتمال جود را بدون هیچآور نیست که احتمال نفی وشگفت

های مادی و روانی، وجودش را علیرغم این همه دلیل رد نموده و با تمام توان و اسلحه

های ناروا بر انواع ستمگریو با ها، مجادالت سوفسطائی آفرینیها، دسیسهفریبکاری

 زند؟!! علیه دین خدا و ایمان بر وجود ذات پاکش به دشمنی برخی

 اند؟! گونه با آفرینندة خویش به دشمنی و عداوت قد برافراشتهچرا این
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های فراوانی است که به آنان ارزانی بخشیده و با تکریم و آیا این به پاس نعمت

 تجلیل بر سایر مخلوقات برتریشان داده است؟! 

ه سوی گونه احساس وجدانی یا اخالقی در وجودشان نیست تا آنان را بآیا هیچ

ای که فقط تسلیم وی اعتراف و اذعان بر وجود خالقشان به تحرک واداشته، به گونه

 بوده و در جهت سپاسگزاری انعام و اکرامش کمر همت ببندند؟! 

 اندازد؟! آیا ترس سزایی که بر زبان پیامبرانش جاری نموده، قلبشان را به لرزه نمی

خدا امری جدی و حقیقی باشد؟ پس جود اند که وآیا دست کم این احتمال را نداده

ای برای روز حساب و کتاب دارند، در حالی که خداوند در این صورت چه عذر و بهانه

 در این جهان بر آنان اتمام حجت نموده و راه هر گونه عذری را بسته است؟! 

کنند عذرشان قبول درگاه خدا خواهد بود اگر در آن روز بگویند : ای آیا خیال می

دادی تا به تو ایمان روردگار و آفریدگار یکتا، چرا خودت را در دنیا به ما نشان نمیپ

 ات را گردن نهیم؟ بیاوریم و بر وجودت اذعان نموده، اوامر و نواهی

هایشان نقش بر آب آیا در آن روز با شنیدن این پاسخ از جانب خدا تمام عذر و بهانه

های تا به کمک آن بر آیات و نشانهخرد را ارزانی ننمودم شود که : آیا مگر به شما عقل و نمی

هایی وجود من در آفاق هستی و درون خویش واقف گردید؟ مگر پیامبرانی را با آیات و نشانه

چرا آنان را تکذیب نمودید؟ من حتی یک به سویتان روانه نکردم تا پیام را به شما برسانند؟ 

م که از آن بر عدم وجودم استدالل شود و عذری برای انشانه هم در پهنة هستی قرار نداده

 به حساب آید؛ پس چرا بدون دلیل، وجودم را انکار نمودید؟! امروزتان 

بند و باری و ها و میل به بیشما دیروز تنها به خاطر پیروی از هوا و هوس

و گردن  گونه از ایمان به وجود من و تسلیم در برابر تکالیف و احکاماینخودخواهیتان، 

نیز امروز ام، سر برتافته و زیر بار اوامر و نواهی شریعت من نرفتید؛ من نهادن به بندگی
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کنم، های رحمت خویش محروم ساخته و به عذاب و سزایم گرفتار میشما را از جلوه

 چرا که مستحق همان هستید. 

ن باطل و زده و خوار و سر به زیر خواهند شد، زیرا عذرشااما در آن روز، بُهت

های مجرم و آلوده به گناهشان بر های درون تباهشان، فاش گشته و دلاسرار و نهان

 گردد. صفحات کتاب قیامتشان ظاهر می

در آن روز، نه احزاب و لشکریانشان توان یاوری دارند و نه پیشوا و رهبرانی که آنان 

و بسی خوارند. و باالخره  اند، بلکه هر دو گرفتارایمانی سوق دادهرا به سوی کفر و بی

پرسند که : انکار وجود خدا توسط این در آن روز، مؤمنان خردمند از همدیگر می

دینان در حیات دنیوی، چه سودی برایشان داشت جز اینکه با دست خود، خویشتن بی

 را گرفتار خطری چنین بزرگ و بدبختی و عذابی ابدی ساختند؟! 

و تمردشان را در  پیامدهای لجاجت و خودخواهی در این صورت حتماً بایستی بار

ها و قوانین تکوینی خداوند در روز قیامت بر دوش گیرند؛ چرا که هر کس با سنت

طبیعت به عناد و مخالفت برخیزد، خدا نیز بر وی رحم نخواهد کرد. برای مثال اگر 

این نیروی  و پیشگیری از خطرات برق به مبارزةکسی بدون استفاده از وسایل ایمنی 

یا اگر کُشنده برود، بدون تردید اتصاالت جریان برق، وی را نقش بر زمین خواهد کرد؛ 

ای مبارزه کند و از بلندای کوهی خود را بر آن بیاندازد، حتماً کسی بخواهد با صخره

آورد؛ پس آیا کسی که با تمام قسوت و سختی صخره، وی را خُرد نموده و از پای درمی

نماید، از خلود و و ربوبیت یا الوهیتش را انکار مینگ خدا پرداخته توانش به ج

 جاودانگی در عذاب دردناک روز قیامت درامان خواهد بود؟! 

این منکران دنیاپرست، در ابتدا وجود خدا را انکار نموده و سپس به خیال دستیابی 

اوهام به دنبال به اندک لذایذ شهوانی و نفسانی یا برخی اصالحات فردی و اجتماعی، 

شوند؛ و چه بسا به پیش پا افتاده و دور از واقعیت و حقیقتشان، کشان کشان روان می
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از قبیل سحر، گرایانه خویش را به اموری غیبی های مادیشیوة مخفیانه، برخی از اندیشه

دهند که بخش عمدة آنها تحریف خوانی و مشابه آن ربط میکفبازی و تردستی شعبده

 باشد. نی میجهای شیاطین و ابلیسان آدمی و ترویج خرافات و نیرنگحقایق، 

دانشمند و « دکتر آندرو کانوی آیوی»در اینجا به بخش جالب توجیه از مقالة 

کنیم که م اشاره می 0346م تا  0321های فیزیولوژیست مشهور جهان در میانة سال

ة منکران خدا نوشته و ما در نقد نظری« وجود خدا، حقیقتی مطلق است»زیر عنوان 

 نماییم : ای از آن را تقدیم خوانندگان عزیز میگزیده

اعتقاد به وجود خداوند )اهلل(، یگانه وسیلة کامل فکری است که هستی را معنی بخشیده »

به ما  است صرفاً متشکل ماده و انرژی که ایو مفهوم وجود انسان را باالتر از مجموعه

 شناساند. می

و اندیشة انسانی پیرامون محبت تواند منشأ واالترین تقادی است که میچنین اع

برادری میان افراد بشر باشد؛ چرا که به سبب اجتماع آدمیان بر محور محبت و انسانی 

شود، دوستی، عدالت و مهربانی آنان نسبت به همدیگر مینیز پدیدار گشته و موجب نوع

مت و عدالت الهی مساویند. این اعتقاد، تنها دژ زیرا افراد بشر فقط در برابر عشق، رح

ها را در های روحی و اخالقی انسانها بازداشته و ارزشمحکمی است که ما را از بدی

 بخشد. گسترة زمان تداوم می

توانیم با استفاده از اصول صحیح اندیشه که ناشی از رابطة درست خرد و ما می

شایسته باشد، منطقی ی مغز با تجارب روزانه میهااحساساتمان و نتیجة کنش و واکنش

 جهت اثبات وجود خدا به کار ببندیم. 

، اثبات «خدا وجود ندارد»تواند درستی این اندیشه را که طور که کسی نمیهمان

خدا »گوید : را که می گونه نیز کسی را یارای آن نیست نادرستی این اندیشهنماید، بدین
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کند ولی از نفی ؛ یعنی منطق صحیح، وجود خدا را ثابت می، اثبات کند«وجود دارد

 وجود خدا عاجز است. 

تواند در وجود چیزی شک نماید که دلیل منطقی و اساسی در این انسان زمانی می

ام، تا به امروز علیرغم مطالعات زیادی که در این زمینه داشتهمورد ارائه کند. ولی من 

باشد، در ام که برهان قاطعی بر انکار وجود خدا ای نیافتهدلیلی را از کسی یا در نوشته

و نیز با ام؛ شماری را در اثبات وجود خدا خونده یا شنیدهحالی که دالیل معقول و بی

ام که ایمان حقیقی به خداوند و دیگر بررسی احوال و تاریخ اقوام گوناگون، دریافته

ی را نصیب مؤمنان ساخته، ولی انکار بخش و شیرینهای لذتهای ایمان، چه بهرهشاخه

 هایی را برای منکران خدا به همراه داشته است. ها و بدبختیوجود خدا، چه نکبت

کنند و به عنوان دلیل از مؤمنان چیزی که منکران برای پذیرش وجود خدا ادعا می

کند، اد میخواهند، همانند دالیلی است که انسان برای اثبات اشیای مادی به آنها استنمی

کنند. اگر خدا یعنی در واقع خدا را به شکل شیر، مجسمه یا بُتی ملموس تصور می

نمایند، دیگر نیازی به آزادی و وجودی مادی بود که آنان تصور می و دارای جنس

چرا که شکی در وجود خدا باقی شد. اختیار در ایمان و عدم ایمان، احساس نمی

های ما در خصوص ایمان است که خدا با ارادة قلماند و به خاطر آزمایش عنمی

هد وجودش را بپذیرد و گرنه منکر و اخوخویش، بشر آزاد و مختار آفریده تا هر که می

 لذا وبال و پیامد انتخابش نیز بر گردن خودش است. کافر گردد؛ 

انسان معامله انگارند که بتوان با او همانند دینان و مُرتدان، خدا را بازرگانی میبیشتر بی

کرد. اما حقیقتاً برای رسیدن به خدا و دستیابی به بینش صحیح و دور از کجی و انحراف، 

ها و هر آنچه مانع آزادی و سالمت فکر توزیناگزیر باید عقل را از چنگال خودخواهی و کینه

ها و با بدیدر مبارزه  توانگونه میبدیناست، رهانید تا به مرحلة ایمان و عشق به خدا رسید. 

اند، سهیم اش ایجاد نمودهاندازان در وجود خدا و اوامر و نواهیهایی که شکعدالتیرفع بی
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 ها، به کارگیری هوش و عقل و اراده دربود؛ و الزمة حکمت خداوندی در آفرینش انسان

 هاست ... .عدالتیکنی این شرور و بیالزم جهت دفع و ریشههای جوییچاره

ش با جمعی از تُجار در ضیافتی بودیم؛ یکی از دانشمندن مشهور منکر چند سال پی

کم باب گفتگو را با همدیگر باز خدا نیز در میان ما بود که در اثنای سخن گفتن، کم

ام که بیشتر دانشمندان، منکر وجود خدا هستند؛ یکی از بازرگانان پرسید : شنیدهکردیم. 

ه من کرد و منتظر جواب ماند؛ گفتم : خیر، چنین چیزی صحت دارد؟ سپس روی ب اآی

کنم چنین امری حقیقت داشته باشد بلکه برعکس در بسیاری از مطالعات و فکر نمی

مشهور را کامالً معتقد و مؤمن به خدا پژوهان بیشتر دانشمندان و علممباحثات خودم، 

یا از آنها فهم و  کنندام؛ اما برخی از مردم از روی اشتباه نظراتشان را نقل مییافته

 نمایند؛ برداشتی نادرست می

گری، با طرز تفکر و کار و زندگی یک دانشمند مغایرت سپس افزودم : الحاد یا مادی

رسد که همة ملحدان یا منکران وجود خدا، یک نقطة کور و دارد ...؛ چنان به نظر می

شده و مانع دریافت این  د که سبب ایجاد تردید در میان آناننبه همراه خود دارای تیره

های متعدد، تنها در جان این جهانهای جاندار و بیشود که تمام بخشحقیقت می

 کنند. صورت قبول وجود آفریدگار، معنا و مفهوم پیدا می

معنی گوید : کسی که زندگی خود و دیگر جهانیان را بیمی« انیشتین»چنان که 

  1«.زش و لیاقت زندگی را نیز نداردانگارد، نه تنها بدبخت است بلکه ارمی

پس شایسته است که مؤمنان بر ایمانشان استوار باشند و از راحتی قلب و روح و 

نصیبند، لذت مند گردند و از سعادت دنیوی که منکران خدا از آن بیروان همچنان بهره

پایه و پر ببرند و بر خوشبختی جاودانه و واالیی که در حیات قبر و برزخ و منازل بلند

_________________________________________________________________________ 

 . 512، ص « یتجلی فی عصر العلماهلل»بخشی از مقاله آندرو کانوی آیوی، به نقل از کتاب  -1



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

006 

 

کشد مسرور گشته و به خاطر برترین نعمت خدا یعنی انتظارشان را میاز نعمت بهشت، 

 ایمان و اسالمشان همواره شکرگزار و ثناگوی باشند. 

 



 

 

 

 

 

 بخش پنجم : 
 

 در نظر منکران خدا « تصادف»فرضیة خرافی 
هاده و بنا ن« تصادف»منکران وجود خدا، مذهب الحادی خویش را بر اساس فرضیة 

دانند؛ به گمان آنها مادة فاقد گیری نظام زیبای طبیعت را ناشی از آن میتحقق و شکل

ای آید، به شیوهحیات و بدون شعور و ادراک، که عنصر اولیة هستی به شمار می

زیبا  دهندة هستی و نظامتصادفی و خود به خودی موجب پیدایش سایر اجزای تشکیل

 ناپذیر آن شده است. و خلل رانگیز و استواو اتقان دل

اما منطق مؤمنان به آفریدگار یکتا، چنین چیزی را محال دانسته و لذا پیدایش هستی 

دانند که بر هر چیزی قادر و تمام اجزای آن را ناشی از ارادة خداوند علیم و حکیمی می

 و مختار است. 

ه و معیارهای داوری میان این دو جبهه را برعهدة عقل صحیح و رأی خردمندان

گذاریم تا ببینیم کدام دسته و دالیلشان با واقعیت و حقیقت سازگار ظریفشان می

 باشد و کدام یک صرفاً بر ادعا و خرافات مبتنی است؟ می

به همین منظور سؤالی را بر منطق خردمندان و اهل فکر و نظر و دیدگاه علمی، 

ة ترازوی عقل و منطق جای کنیم گرچه مذهب ادعایی و معاندانه درکفعرضه می

فرض کنیم که در صحرایی دو نفر با هم وارد یک کارخانة ماشینی خودکار »گیرد : نمی

آن دو به کند؛ دهندة آن به کمک نیروی برق کار میهای تشکیلشوند که دستگاهمی

های مختلف های کلید، قسمتکننده رفته و با فشار دادن دگمهسوی کلیدهای روشن
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گوید : دهند. یکی از آن دو میبه کار افتاده و تولیدات مرغوبی را بیرون می کارخانه

واقعاً سازنده و مهندس این کارخانة اتوماتیکی بزرگ، خیلی ماهر، تیزهوش و آگاه بر 

زیادی نیز در مهندسی های حرکتی و عملکرد آن است که حتماً تجارب اصول و مهارت

ای به این زیبایی و مستحکمی ساخته ه است کارخانهو ساختار کارنجات دارد تا توانست

 خردمند گردد. و موجب شگفتی و تحسین بازیدکنندگان 

دوست من؛ زیرا این  هستیاشتباه  شما درگوید : اما دومی در جواب دوستش می

ای نیز ای دارد و نه ثمرة کار مهندسانه و متفکرانهبینی، مطلقاً نه سازندهکارخانه که می

 شد! بامی

چگونه به وجود آمده و تولیدات مخصوصی را گوید : عجیب است! پس اولی می

 کند؟! آور، ساخته و پرداخته میشده و سرسامگونه دقیق و حساباین

گوید : قبالً کوهی از فلز در اینجا وجود داشته که قسمت باالیی دومی در جواب می

نیز در البالی فلزات رسوخ  انواع خاک و شن و ،ای صاف بودآن به صورت صخره

نموده بود؛ با سپری شدن چند میلیون سده در اثر نفوذ بادهای فرساینده و جریان چشمة 

های پی در پی باعث ها رُفته شده و حرکت سیلکم خاک و شنآب در وسط کوه، کم

های موجود در طبیعت و انواع حرارتو آهن آن نیز بر اثر گیری آن گشته شکل

بینی تبدیل به صخره شده است؛ بدین شکل که میاردة ناشی از درون زمین، فشارهای و

به طور تصادفی و باالخره در اثر حوادث طبیعی فاقد شعور، ادراک، حیات و اراده، 

اند، اما فقط همین های مشابه آن زیاد بودهای ایجاد شده است که البته کوهچنین کارخانه

 کارخانه را داشته است!  یکی فعالً استعداد تبدیل شدن به

اختیار برای مدتی دوستش با شنیدن این سخنان، کنترل خود را از دست داده و بی

 نماید. آمیز میهای عجیب و مسخرهشروع به خنده
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میان این دو نفر درگیری لفظی ایجاد شده و لذا اولی که ادعای تصادف را سر داده 

خردی و ه دوستش نموده و او را به کمبود، شروع به فحش و ناسزا و سخنان زشت ب

 سازد. کودَنی و اعتقاد به چیزهای غیبی و نادیدنی متهم می

گوید : دوست من، شما به چه دلیل چنین اتقان دوستش با خونسردی و مالیمت می

کنی در حالی که چنین چیزی واقعاً و آوری را ناشی از تصادف تلقی میزیبا و تحسین

 ممکن است؟ عقالً محال و غیر 

گویی، چرا ما گوید : پس اگر راست میشخص مدعی تصادف در جواب می

گویی و بیهودهگذرانی ایم و به دلخواه خود در آن وقتگونه راحت به آن دست یافتهاین

آنکه کسی ما را محاسبه و مؤاخذه نماید؟ عالوه بر این، چه کسی از ما کنیم، بیمی

 ای را بسازد؟ و چنین کارخانهتا مهندس باشد  تواناتر و داناتر وجود دارد

دار، در حالی که در کُنجی پنهان شده و تمام در اثنای این بگومگوها مهندس کارخانه

هایش به توانست بر اساس شنیدهشود. وی که میسخنان آنان را گوش داده بود وارد می

اتقان و زیبایی  خوبی قضاوت نماید، شخص خردمند و معترف بر مالکیتش را که بر

کارخانه تحسین گفته بود، در قصرش به مهمانی دعوت نموده و با اکرام و انعام بر وی، 

 نماید. ضیافتی غیر قابل توصیف را تقدیمش می

و و لجاجت و انکار مالکیتش اما فرد منکر و مدعی تصادف را به خاطر خودخواهی 

کارخانه، و عدم انتظار دستورالعمل  تصرف دلبخواه و ناسپاسانه در امکانات و تولیدات

بار از حریم کارخانه و نواحی ای نامحترمانه و خفتیا اساسنامة استفاده از آن، به گونه

 اندازد؛ اطرافش بیرون می

یابد و به هر پناه و سرگردان و بدبخت میدر این هنگام شخص منکر، که خود را بی

تشنگی، گرسنگی و حملة درندگان و کند، جز گرمای سوزان، طرف از صحرا رو می

 «. گرددحیوانات مؤذی و خطرناک، چیزی نصیبش نمی
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گونه نیز منکران وجود خدا، نابخردانه بر عدم وجود آفریدگار هستی اصرار و عناد همین

قدرت و حاکمیت ند ایشان باشند؛ حتی اگر نخواهند تا هماورزند و از مؤمنان نیز میمی

دینی کنند تا مردم را به اجبار وادار به کفر و بیاشته باشند، تالش میسرزمینی را به دست د

ها بر آنان تاخته و درهای نمایند؛ و در صورت عدم قبول، با انواع فشار و عذاب و ستمگری

 بندند تا که شاید تسلیمشان سازند. روزی و تأمین معاش را فرارویشان می

در این راستا، بس سیاه و ن کمونیستی دیهای بیها و حکومتگروهتاریخ ننگین 

باشد؛ پس بر شکنجه و قتل مؤمنان به خاطر ایمانشان میمملو از انواع ظلم، ستمگری، 

 دهند؟!! چه اساس، این همه ادعای آزادی بیان و اندیشه را سر می

 

 پیرامون نظریة تصادف  یشناسان و دانشمندن علوم طبیعاقوال هستی

حیات و زندگانی در »مفهوم این سخن که »گوید : نکلن میپروفسور ادواین کا -0

، همانند تصور فراهم آمدن فرهنگی پر حجم از «اثر حوادثی اتفاقی به وجود آمده است

  1«.باشدانفجاری در یک چاپخانه میلغات فراوان، در نتیجة 

ن و محکم و باشکوهی که دارد، نیست پدیدة حیات با این نظم متق یعنی ممکن

جة تصادف باشد. وقتی که احتمال تصادف مُنتفی گشت، خود به خود اثبات وجود نتی

یابد تا با عنایات و بخشی به این طبیعت، ضرورت میای برای خلق و نظمآفریننده

 الطاف خویش تدبیر امورش را بنماید. 

رای اگر این امکان ب»گوید : در این مورد می« جرج ایرل دیویس»طبیعیدان آمریکایی  -2

داشت که ذاتاً خودش را ایجاد کند، در این صورت آراسته به اوصاف طبیعت وجود می

شدیم هستی را به عنوان آفریننده قبول نماییم؛ یعنی سرانجام ملتزم بود و ناچار میخالقیت می

گشتیم؛ اما عجب خدایی، که در لحظة واحد، هم غیبی و دور از دسترس به وجود خدا می

_________________________________________________________________________ 
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بود! اما من ترجیح و هم مادی و قابل احساس و درک به کمک حواس میحواس ظاهری، 

به خدایی ایمان داشته باشیم آمیز، دهم که به جای باور به چنین سخنان مُضحک و مسخرهمی

  1«.باشدکه غیر مادی و بلکه مافوق کل جهان ماده و آفرینندة آن می

انشمند متعهدی است، نظریات گونه که زیبندة هر دعلوم طبیعی هماناین دانشمند 

داند که هیچ پشتوانة علمی یا اساس منکران خدا را به مثابة اراجیف یا خرافاتی میبی

 عقلی ندارند. 

شما »وجود خداست، مغرورانه گفته است : که یکی از مشهورترین منکران « هگل» -0

ی انسان را برایتان هوا، آب، عناصر شیمیایی و زمان را برایم بیاورید تا من نیز به زود

علم، انسان را به سوی ایمان به خدا »در کتابش به نام « کریستی موریسون»لذا «!. بیافرینم

مآبانة در ادعای جاهلهگل »گوید : را رد کرده و چنین می« هگل»سخن ، «خواندفرامی

چیزی های وراثتی و مسئلة حیات و زندگانی را نادیده گرفته است، زیرا اولین خویش، ژن

وجه قابل باشد، ذرات بسیار ریزی است، که به هیچانسان مورد نیاز میکه برای آفرینش 

ها یا عناصر در بردارندة استعدادهای وراثتی ژنمشاهده و رؤیت نیستند؛ پس از این ذرات، 

یک احتمال وجود دارد که ها احتمال، شوند؛ بعد از طی این مراحل، از بین میلیونایجاد می

 ا تبدیل به انسانی دارای حیات و زندگانی گردند. هژن

گذاشت شد، نام آن را تصادف نمیدر تالشش موفق می« هگل»که اگر فرض کنیم 

  2«.نمودبلکه آن را نتیجة نبوغ خویش دانسته و به نام خود ثبت می

ز اندیش بطالن و پوچی سخنان هگل را اکنیم که این دانشمند نیکگونه مالحظه میبدین

 نماید، چرا که هگل معتقد به آفرینش تصادفی موجودات بود. طریق مناقشة علمی آشکار می
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 . 551، منبع پیشین، ص «اإلسالم یتحدی»به نقل از کتاب  -1

، تألیف کریستی موریسون، رئیس آکادمی علوم و رئیس انستیتوی «العلم یدعو لإلیمان»به نقل از کتاب  -2

 از شهر نیویورک و عضو دائمی انجمن علمی پادشاهی بریتانیا.  علمی آمریکا
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از نظر » گوید :نیز می« مارلین. ب. کریدر»فیزیولوژیست و شیمیدان آمریکایی  -4

علم ریاضی، نسبت صحیح میان فراهم آمدن و اجماع علل و عوامل الزم برای آفرینش 

  1«.زدیک به صفر را داردنل چیزی از راه تصادف، احتما

استوار، حساب شده و منظم، یعنی احتمال تصادف در تعلیل عملیات هر آفرینش 

 باشد. احتمالی مردود و غیر قابل قبول می

گونه تغییری از حقایق ارائه علم قادر نیست هیچ»گوید : یک طبیعیدان دیگر می -1

در واقع با ریاضیات به هستی است،  کند، و کسی که قایل به آفرینش تصادفی در حقایق

 «. مبارزه و مخالفت برخاسته است

ای را زیر مقالهدر کانادا، « یتوبامان»ای دانشگاه استاد فیزیک هسته« فرانک آلن»دکتر  -6

که در آن آمده است : نوشته، « آیا نشأت جهان هستی، تصادفی است یا هدفدار؟»عنوان 

ار ندارد؛ اما اگر وجود گ: این جهان مادی نیاز به آفریدگویند بسیار شنیده شده که می»

  2«.نماییم؟را بپذیریم، پیدایش و نشأت اولیة آن را از چه راهی تبیین و تفسیر  داشتن جهان

  چهار احتمال برای پاسخگویی به این سؤال وجود دارد :

بحث ما، اینکه جهان هستی، خواب و خیالی بیش نباشد؛ این نظر به مسئله مورد  -0

 یعنی پذیرش موجودیت جهان هستی تعارض دارد؛ لذا نیازی به مناقشه و جدال نیست. 

ارزشی اینکه خود به خود از نیستی به هستی آمده باشد؛ این رأی نیز در پوچی و بی -2

 ای در موضوع ما ندارد. دست کمی از نظریة اول نداشته و لذا جای مباحثه و مناقشه

 ن هستی، ازلی و بدون سرآغاز باشد. جهاود اینکه وج -0

 اینکه جهان هستی، آفریدگاری داشته باشد.  -4

_________________________________________________________________________ 

 . 554، منبع پیشین، ص «اإلسالم یتحدی»به نقل از کتاب  -1

 . 54، ص «اهلل یتجلی فی عصر العلم»به نقل از کتاب  -2
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پردازیم که جهان را ازلی و بدون سرآغاز به نقد و بررسی رأی سوم میاکنون 

باشد، در یک داند؛ این نظر با نظریة چهارم که مبتنی بر قبول آفریدگار برای جهان میمی

بودن است؛ در این صورت ما دو راه بیشتر پیش رو  اشتراک دارد و آن ازلینقطه 

جان ماده نسبت دهیم؛ دیگر اینکه آن را نداریم؛ یکی اینکه صفت ازلیت را به جهان بی

جان نسبت سازیم ... اما اینکه آن را به مادة بیبه خداوندی زنده و آفریننده منسوب 

های اند که تمام پدیدهبات نمودهاث« ترمودینامیک»قبول است زیرا قوانین دهیم، غیر قابل 

موجود در جهان به تدریج حرارت خود را از دست داده و روزی خواهد رسید که 

یابد درجه یعنی صفر مطلق کاهش می نتریاجسام به طور یکسان به پایینحرارت همة 

 ها به پایان رسیده و زندگانی غیر ممکن خواهد گشت ... .و انرژی

های حیات، و ... همه و گان درخشان، زمین غنی از انواع گونهخورشید فروزان، ستار

گردد که همه، گواه این حقیقتند که اصل و اساس هستی به نقطة آغازینی مرتبط می

ای آید. در این صورت، هستی به عنوان پدیدهلحظة معین شروع وجودش به حساب می

ازلی است تا آن را با علم  کند که ناگزیر از وجود پدیدآورنده و خالقیخودنمایی می

انتهایش که همة گیتی را در قبضة خود فراگیرش که بر هر چیزی بال کشیده و قدرت بی

 گونه وجود بخشیده باشد. اینگرفته، 

های متعددی از حیات است که تفسیر آن زمین برای زندگانی، دارای صورتقابلیت 

 برنامگی، غیرممکن است. از طریق تصادف یا بی

ساعته به گرد  24ای معلق در فضا است که از یک طرف با چرخشی ن، کرهزمی

در خود، باعث پیدایش شب و روز شده و از طرف دیگر با گردشی بر محور خورشید 

شود. این چرخش، موجب افزایش مساحت ها میطول یک سال، سبب پیدایش فصل

دد که در حالت ساکن گرقابل سکونت کرة خاکی و انواع مختلف نباتات سطح زمین می

رد بودیم. پوششی از انواع گازهای حیاتی گرداگبودن زمین، شاهد چنین افزایشی نمی
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رسد؛ ضخامت این می 1میل 133ه ارتفاع آن به بیش از کرة زمین را در خود نوردیده ک

ها شهاب سنگ کُشنده به سطح زمین است پوشش به حدی است که مانع رسیدن میلیون

شوند. این پوشش گازی میل در ثانیه به سوی ما روان می 03سرعت  که روزانه با

همچنین سبب یکنواخت ماندن درجة حرارت مناسب برای ادامة حیات شده و بخار 

نماید تا منجر به ها حمل میهای دوردست قارهها به مسافتآب را از سطح اقیانوس

های حیات شود. آب زالل و گونه زا گشته و زمین مرده، پر از انواعتشکیل ابرهای باران

  2گوارا نیز ثمرة وجود همین پوشش گازی مقاوم است.

م بقای حیات در چهارگانه مهمی است که برای تداو هایآب، دارای ویژگی

باشند؛ خصوصاً در سرمای طوالنی ضروری می هاها و رودخانهها، دریاچهانوساقی

وسیله باعث ر خود جذب نموده و بدینها مقدار زیادی از حرارت را دزمستان، آب

 گردند. حفظ حیات آبزیان می

ها نیز حاوی عناصر گوناگون حیاتی جهت رشد و نمو نباتات بوده و از طریق خاک

 باشند. ها مینباتات موجب رشد سایر موجودات زنده خصوصاً انسان

که راه را  در سطح یا اعماق کرة زمین وجود دارندگذشته از این، معادن بسیاری 

 اند. برای برپایی تمدن کنونی و پیدایش انواع فنون و صنایع بشری هموار نموده

گیری کرة در شکلبنابراین، نباید تردیدی به دل راه داد که این همه نظم و هماهنگی 

زمین، ناشی از ارادة خداوندی حکیم و توانمند است، نه صرف تصادفی کور و 

اندازة کرة ماه کوچک بود، یا قطر آن یک چهارم قطر  شعور!. اگر حجم زمین بهبی

_________________________________________________________________________ 

متر و در عربی چهار  5712متر، میل دریایی  5011میل مقیاس طول است. هر میل انگلیسی برابر با  -1

 هزار ذراع است )مترجم(.

این پوشش، آتسمفر یا جوّ زمین نام دارد که گرداگرد کره زمین را فراگرفته و از گازهای مختلف ازت،  -2

 اکسیژن، اسید کربنیک، آرگن، ئیدروژن و غیره تشکیل شده است )مترجم(. 
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های گازی و آبی را بر خود تحمل نماید و لذا بود، قادر نبود وجود پوششاش میفعلی

رفت که موجب مرگ تمام جانداران و نابودی درجة حرارت در آن به حدی باال می

ن چهار برابر اندازة شد!. اگر قطر آن دو برابر اندازة کنونی بود، مساحت آحیات می

یافت؛ ارتفاع پوشش هوایی آن اش دو برابر افزایش میگشت؛ نیروی جاذبهفعلی می

بر متر مربع، به دو کیلوگرم کرد؛ فشار هوا از یک کیلوگرم بر هر سانتیکاهش پیدا می

رسید و ...؛ در نتیجة این تغییرات پیامدهایی نیز به وقوع متر مربع میهر سانتی

های قابل یافت، مساحت زمینست، مثالً وسعت مناطق سردسیر بسیار گسترش میپیومی

های انسانی از هم باال گرفته و نهاد، فاصله جامعهسکونت به سرعت رو به نقص می

ها از هم گزینی و انزوای انسانشد و منجر به دوریهای مسکونی از هم دور میسرزمین

 گشت!. با همدیگر مشکل و احیاناً غیرممکن می گردید و حتی مسافرت و ارتباطشانمی

اش، به اندازة حجم خورشید بود، نیروی جاذبیت اگر حجم زمین ضمن تراکم کنونی

یافت، ارتفاع پیوستة هوا به چهار میل کاهش برابر افزایش می 013اجسام در سطح آن، 

کیلوگرم بر هر  013گشت، فشار هوا به بیش از ها غیرممکن میکرد، تبخیر آبپیدا می

رسید و باالخره رطل می 130به  1شد، وزن حیوانات از هر رطلمتر مربع بالغ میسانتی

بود، شد که به اندازة حجم یک راسو یا سنجاب مین انسان به حدی کاسته میحجم بد

 گشت!. ای که حیات فکری برای وی خیلی مشکل میبه گونه

گرمای دریافتی از  بود، اندازة اندازة کنونی اگر فاصلة زمین با خورشید، دو برابر

رسید، گردش زمین به دور از خورشید به مدت خورشید به یک چهارم اندازة فعلی می

کشید و در نتیجه، تمام انجامید؛ اندازة فصل زمستان به درازا میزمانی طوالنی می

 گشت! ای از یخ تبدیل میموجودات زندة روی زمین به قطعه

_________________________________________________________________________ 

ی معادل صد مثقال از قرار مثقال. رَطل ایران 74( اوقیه یا 52واحد وزن و مقیاس وزن مایعات برابر ) -1

 باشد )مترجم(. نخود می 24هر مثقال 
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مقدار گرمای  یافت،به نصف اندازة کنونی کاهش میلة بین زمین و خورشید اگر فاص

کرد، سرعت میدریافتی از خورشید توسط زمین، چهار برابر اندازة کنونی افزایش پیدا 

ماندند، اندازة آنها ها باقی مینهاد؛ اگر فصلگردش زمین به دور خورشید رو به فزونی می

 شد!. ود و بدین ترتیب زندگی در روی زمین ناممکن میبنیز نصف مقدار کنونیشان می

ای که با خورشید دارد و سرعتی که در که زمین با حجم فعلی و فاصلهبینیم بنابراین می

مدار آن به خود گرفته است، اشکال گوناگون اسباب و امکانات زندگی مادی، معنوی و 

 م، برای انسان مهیا نموده است. کنیای که هم اینک مشاهده میفکری را به نحو شایسته

و تدبیری ازلی و سابق اگر واقعاً این زندگانی با مراحل مختلفی که دارد، از حکمت 

بر خود، نشأت نگرفته است، البد باید نتیجة تصادف باشد؛ اما آن تصادف چیست و 

 ! کجاست تا با تأمل در آن بفهمیم که چگونه حیات و زندگانی را به وجود آورده است؟

 اکنون بیاییم برای اثبات بطالن تصادف به تبیین یک نمونة کوچک بپردازیم : 

های ای هستند که از پنج عنصر به نامها جزو ترکیبات اولیة هر سلول زندهپروتئین

شوند و ذرات و اجزای ریز هر کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و گوگرد تشکیل می

 دد. گرهزار می 43پروتئین، بالغ بر 

عناصر نود و دوگانة شیمیایی موجود در طبیعت، هر کدام به حال اگر فرض کنیم 

اند، احتمال اجتماع عناصر صورت تصادفی و اتفاقی در گسترة هستی پراکنده شده

شمار هر پروتئین، های بیبیان شده، جهت تشکیل تنها یک مولکول از مولکولپنجگانة 

احتماالت غیر قابل شمارشی به وقوع بپیوندد؛ چرا که ای است که باید از میان به گونه

کند برای حصول چنین شناختی باید حساب دقیق مادة مستعدی را که به دفعات خطا می

 تا این مولکول تشکیل گردد و نیز مدت زمان الزم جهت به وقوع پیوستن آن را بدانیم. 

ه محاسبة این عوامل به شیوة ریاضیات اقدام ب« چارلز یوجین»ریاضیدان سوئیسی 

پروئینی، نسبت  گیری هر مولکولنموده و به این نتیجه رسیده که احتمال تکوین و شکل
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گیری عدد یک در میان اعداد دهگانه، یک صد و شصتم به شکل
160
در هر بار است  1

گرفتن  گنجد؛ مادة الزم جهت صورتکه چنین رقمی در قالب نطق و بیان کلمات نمی

ها بار بیشتر چنین فعل و انفعاالتی از طریق تصادف برای ایجاد تنها یک مولکول، میلیون

از آن است که در این عالم هستی جای گیرد؛ ساخت و ساز اتفاقی و تصادفی همین 

، هر «03»طلبد، چرا که عدد ها سال، زمان میمولکول در سطح زمین، به تنهایی میلیون

گردد تا عدد احتماالت زمانی به نسبت هر سال در خودش ضرب میمرتبه « 240»بار 

برایمان روشن گردد. بنابراین، عقالً محال است که تمام این حاالت، به طور تصادفی 

 صورت بگیرد تا فقط یک مولکول پروتئینی ساخته شود. 

ه بودن توانیم زندای هستند که تنها در صورتی میها، مواد شیمیایی غیر زندهپروتئین

بخش اولیه پی ببریم. این توجیه نماییم که به راز عجیب و ذات حیاتآنها را تحلیل و 

است که با حکمت بالغة « اهلل»یعنی  1ذات اولیه و رازگشای هستی، تنها عقل نامتناهی

خویش توانسته است قابل حیات بودن این مولکول پروتئینی و امثال آن را تشخیص 

 «. فریده و سرانجام حیات را در آن بدمداش را آمادی داده و ساختار و صورت

پیرامون وجود زمین و خورشید و آفرینش حکیمانه و « فرانک آلن»آنچه که  -7

 /امام فخر رازیو تعادل عناصر وجودیشان گفته و ما در بند قبلی بیان کردیم، هدفدارانه 

 ست : سورة نحل آورده ا 33نیز قبل از وی در تفیسر خویش بر آیة 

دهد، و از خداوند به دادگری، و نیکوکاری، و نیز بخشش به نزدیکان دستور می»

)چون شرک و زنا(، و انجام کارهای ناشایست )ناسازگار ارتکاب گناهان بزرگ 

کند. خداوند شما را درازی و ستمگری نهی میبا فطرت و عقل سلیم(، و دست

_________________________________________________________________________ 

گونه تعبیرات، تنها بازگویی سخن غیرمسلمانان است و ما جز اصطالحات و تعبیرات به کارگیری این -1

های گیریم. لذا توجه به این نکته در تمام بخشمجاز و مشروع اسالمی را در سخنانمان به کار نمی

 باشد. ندگان عزیز، ضروری میکتاب برای خوان
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گانة عدل و احسان و یت اصول سهدهد تا اینکه پند گیرید )و با رعامیاندرز 

گانة فحشا و منکر و بغی، دنیایی آباد و القربی، و مبارزة با انحرافات سهایتاء ذی

 «.آرام و خالی از هر گونه بدبختی و تباهی بسازید(

یکی از سخنان مشهور میان دانشمندان این است »گوید : در تفسیر آیه می /امام رازی

؛ این سخن بدین «اندرا روی عدل و مساوات برپا گردیدهها و زمین آسمان»که : 

ها و زمین، متعادل و متساوی نبودند و بر دهندة آسمانمعناست که اگر عناصر تشکیل

بر عناصر حسب کمیت و کیفیت از همدیگر کمتر یا بیشتر بودند، عناصر غالب و اکثری 

 موسیله تماند، و بدینشدمغلوب و اقلی چیره گشته و سبب سُستی و نابودیشان می

شدند. مثالً اگر فاصلة خورشید با زمین، ها بر یک گونه سرشته میها و مزاجطبیعت

رفت که تمام طوری باال میکمتر از انداة کنونی بود، درجة حرارت آن در جهان به 

ا زمین بیشتر از سوزاند؛ اما اگر برعکس حاالت قبلی، فاصلة آن بموجودات هستی را می

به همین ترتیب مقادیر گرفت. ، سرما و یخبندان سراسر هستی را فرامیار کنونی بودمقد

یا های سیارات و ستارگان و مراتب سرعت و کندی آنها نیز در صورتی افزایش حرکت

گونه درستی باشد؛ بدینکاهش، موجب اختالف در تحقق مصالح و مقاصد این جهان می

ها و زمین از روی عدل و گویند : آسمانیگردد که مسخن دانشمندان آشکار می

گویم : استناد به فرضیة تصادف در من )مؤلف( نیز می 1«.... .اندمساوات برپا گردیده

تعلیل و استدالل بر وجود کائنات متقن و منظم، نوعی فساد فکری و عقلی است که تنها 

 گیرد و بس! به قصد انحراف اذهان دیگران صورت می

نتیجة »ای را زیر عنوان شیمیدان و ریاضیدان، مقاله« کلولند کوثرن جان»دکتر  -3

 که در آن مطالب زیر آمده است :  ،نوشته« حتمی

_________________________________________________________________________ 
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ماندنی از یکی از بزرگترین فیزیکدانان جهان به اش را با این سخن به یادوی مقاله

ار خواهد کرد که اگر نیکو بیاندیشید، علم شما را واد»کند که : آغاز می« لُرد کلوین»نام 

 «. داشته باشیدبه خدا ایمان 

کند. به سپس در ادامة مقاله، جهان را به سه بخش مادی، فکری و روحی تقسیم می

از های سدة اخیر در کلیة علوم طبیعی، چشمگیری که طی سالهای نظر وی، پیشرفت

انرژی  جمله شیمی به وجود آمده، به سبب به کارگیری روش علمی در بررسی ماده و

های الزم مبذول گردیده تا احتماالت صورت پذیرفته است که در این شیوه، تمام تالش

 دهند، حذف شوند. ممکنی که نتیجه را به تصادف محض نسبت می

های علمی ـ تجربی ثابت گردیده دیگر اینکه از طریق علم شیمی در بسیاری از نمونه

اندازه کوچک هم باشد امکان ندارد تصادفی و جزئی از ماده، هر  راست که سلوک و رفتار ه

 نماید. مطابق قانون مخصوص به خود حرکت میبدون برنامه باشد، بلکه هر چیزی 

جهان مادی بدون شک، جهانی مرتب و منظم است نه پریشان »افزاید : وی سپس می

  کند و تصادف را در آن حالتی نیست.و نابسامان؛ جهانی که از قوانین تبعیت می

احساس و شعور بر حسب تواند باور کند که مادة بیآیا هیچ آدم عاقل و آگاهی می

 گونه منظم گردیده باشد؟. تصادف، خودش را ایجاد کرده، به خود نظم بخشیده و این

بدون شک، جواب منفی است و چنین چیزی امکان ندارد؛ بلکه تبدیل ماده به انرژی 

ای که به دست گیرد و مادهانین معینی صورت میو تبدیل انرژی به ماده، مطابق قو

 های موجود پیش از آن است. کند که ناظر بر مادهآید نیز از همان قوانینی پیروی میمی

نابودی خواهد در علم شیمی، این مطلب اثبات گردیده که روزی ماده دستخوش زوال و 

به کندی رو به نابودی  گشت؛ با این تفاوت که برخی از مواد خیلی سریع و برخی دیگر

 شود که وجود ماده، ازلی نیست بلکه آغازی داشته است. روند؛ بنابراین روشن میمی
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دهند که این آغاز، کند و تدریجی نبوده شواهدی از شیمی و دیگر علوم نشان می

ای که حتی علوم توانسته با بلکه به صورت ناگهانی و یکدفعه واقع شده است به گونه

پیدایش آن را نیز نشان دهد. بنابراین در زمان معینی؛ جهان یلی، زمان تقریبی ارائه دال

 مادی آفریده شده و از همان زمان، پیرو قوانین بوده است نه دستخوش تصادف. 

تواند خود و قوانین حاکم بر خود را بیافریند؛ لذا بنابر آنچه گفته شد، هرگز ماده نمی

 ة عاملی غیر مادی صورت گرفته باشد. ناچار باید عمل آفرینش به وسیل

دهندة این حقیقت کلیة شواهد و دالیل علمی و عینی مبنی بر عمل آفرینش، نشان

گونه که در معالجة روان است که آفریننده باید دارای شعور، عقل و حکمت باشد. همان

ند مگر تواند به تنهایی در جهان مادی کاری بککنیم، عقل نمیدرمانی نیز مشاهده می

ای به کمک آن بشتابد؛ برای وجود اراده نیز ضرورتاً نیاز به وجود ذاتی اینکه اراده

 گردد. صاحب اراده، احساس می

شود که نه تنها عمل ناپذیر دستگیرمان میبدین ترتیب این نتیجة منطقی و اجتناب

بسیار  آفرینش، صورت گرفته است؛ بلکه این آفرینش بنا به خواسته و نقشة یک ذات

دانا، توانا و دارای حساب و کتاب، انجام شده که توانسته است آنچه را مطابق خواست 

گونه به مرحلة عمل درآورد؛ ذاتی که در تمام اجزای زمان و مکان اش بوده، اینو اراده

ای نیست جز آنکه بدون شک و تردید و با این جهان، حضور دارد. بنابراین چاره

را به عنوان آفریننده و مدبر جهان « اهلل»نظیر ذات اعالی یکتا و بی اطمینان خاطر، وجود

  1«.و جهانیان بپذیریم!...

نگاهی به ماورای قوانین »ای که زیر عنوان مقالهدر فیزیکدان،  ادوین فستدکتر  -3

تمام قوانینی که علوم جدید تاکنون به آنها دست :  2نگاشته، چنین بیان نموده است« طبیعی

_________________________________________________________________________ 
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آیند و لذا ه است، مجموعاً به منزلة وصفی برای حوادث واقعی عالم مادی به حساب مییافت

باشند. بنابراین، ها هستند، عاجز میاز بیان سبب حقیقی و منطقی که متقضی ایجاد پدیده

وجود نیرویی مدبر، دانا، حکیم و ناظر بر قوانین طبیعی، ضرورتی انکارناپذیر است که اثبات 

 «. ها به کار گیرد...را به عنوان اسباب اقتضاگر آثار پدیدهاین قوانین 

عبارت از شرح « قوانین طبیعی»باید دانست که »نویسد : اش میدر مقالهاین دانشمند 

آیند. این کننده به شمار نمیشوند اما قوانین عقلی و تنظیمحوادثی است که مشاهده می

 ی یا توضیح اساسی یک پدیده باشد. تواند دلیل اصلخود هرگز نمیشرح به خودی 

ای، در جستجوی مبدأ علم با گسترش و فزونی اطالعات مربوط به فیزیک هسته

جهان به این نتیجه رسیده که تمام عناصر با ترکیباتشان، از کنش متقابل ذرات اصلی به 

و خواص و جاذبیت آنها در اوضاع و ها اند و در نتیجة اجتماع پروتونوجود آمده

 اند. رایط مختلف، تمام اجسام موجود در عالم، ایجاد شدهش

ای است که هنوز از کجا آمده و چرا این خواص را دارد، مسئله« پروتون»اما اینکه 

 علوم بشری نتوانسته است پاسخی به آن بدهد. 

با دقت و بررسی در تحلیل و فلسفة وجودی اشیای مختلف و ارجاع دادنشان به 

رسیم که وجود قوانین ثابت طبیعی، ضرورت حتمی ، به این نتیجه میاصول اولیة هستی

 تابع و فرمانبردارش باشند. دارد تا ذرات گوناگون این هستی 

باشد که تحلیلی در ذرات خود، دلیلی بر وجود پروردگار توانا و خالق مدبر میچنین 

را آفریده  هاو نوترونها ها، پروتونها را رسم نموده و الکترونتمام پدیدهطریقة خاص 

ها بخشیده که همة قوانین طبیعی، ناشی از و همزمانه با آفرینششان، چنین خواصی بدان

 باشند. آن خواص می

اگر فکر و عقل محدود ما تالش نماید که به عقب برگشته و نقطة صفر یا مبدأ اولیة 

و لحظة مشخصی  جویی کند، درخواهد یافت که باید نقطههستی را در زمان گذشته پی
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دهندة برای آغاز این هستی وجود داشته باشد تا ذرات اصلی و عناصر ابتدایی تشکیل

مادة این جهان، از آن زمان شکل گرفته باشند؛ همزمان با ایجاد و آفرینش این 

 کنندة رفتار و سلوک آنها نیز به وجود آمده باشد. جوهرهای مادی، بایستی خواص تعیین

کند که عامل به وجودآورندة این ذرات و خواص آنها بایستی ا میمنطق سلیم اقتض

 قبالً موجود بوده و دارای قدرت و تدبیری مافوق قدرت و تدبیر تمام بشریت باشد. 

دانند که هنوز بشر آنچه را الزم است دربارة می بین، نیکامروزه دانشمندان روشن

 نیافته است.  های طبیعی و اسرار هستی بداند، بدان دستپدیده

کنیم که گردیم، مالحظه میانگیز موجودات زنده باز میوقتی که به عالم شگفت

گردد و لذا برداشت و تر میحرکات و سیر وجودی آنها روز به روز در نظرها پیچیده

مواد اولیة کند. ترین درجة احتمالی نزول میتفسیر تصادفی در مورد آنها نیز به پایین

« ازت»و مقدار اندکی « هیدروژن، اکسیژن، کربن»سه عنصر اصلی، یعنی  اجسام زنده از

ترین و کوچکترین موجودات زنده، جسم سادهشده است. در  و سایر عناصر تشکیل

های عناصر یاد شده وجود دارد که اگر این مقدار را به نسبت انواع ها عدد از اتممیلیون

، احتمال ترکیب و انسجام این ذرات بر تر موجودات محاسبه کنیمبزرگتر و پیچیده

 رسد. ای غیر قابل تصور، یعنی صفر میاساس تصادف، عقالً به درجه

اینک اگر به ساختار موجودات زندة تکامل یافته بنگریم، موجودات متفکر و دارای 

ریزی، ابتکار و اعمالی اعجازگونه ای را خواهیم یافت که دارای توان برنامهاندیشه

 و قصد تسخیر قوانین طبیعی را دارند. هستند 

انفعاالت، تغییر و تحوالت و نظام و ترکیبات انجام شده بر آنها حال اگر تمام فعل و 

پذیرد؛ اما اگر و تصادفی بپنداریم، هیچ فکر و منطق صحیح عقالنی آن را نمیرا اتفاقی 

می باطل و محال بینیم که از نقطه نظر علکسانی چنین ادعایی نمودند، میاحیاناً 

، «اهلل»کند که عبارت از وجود ای خودنمایی میباشد؛ لذا فرض منطقی سادهمی
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ایجادکننده و آغازگر هستی است؛ این کلمه گرچه ساده است ولی شکوه و عظمتی غیر 

 «. قابل توصیف و آسمانی دارد

دان، بسیاری از دانشمن»:  1گویدمیشیمی متخصص زمین « واین. اولت»دکتر  -03

ای آنان سخن از را قبول ندارند، ولی در عین حال عدهالطبیعه مفهوم متافیزیک یا مافوق

گونه اطالعی از کیفیت یا مفهوم واقعی آورند که هیچهای طبیعی به زبان میبرخی پدیده

ها، تکراری بودن و ها ندارند. مسلم است که علت طبیعی نامیدن این پدیدهاین پدیده

نها در طبیعت است؛ در حالی که محض این نامگذاری، حقیقت و ماهیت واقع شدن آ

 کند. پدیده را روشن نمی

کنیم : آیا ساختار دستگاه جهت روشن شدن مسئله، سؤالی را با اسلوب علمی مطرح می

های یک گیریبا این ظرافت پیچیدگی که در آن وجود دارد، نتیجة اراده و تصمیم« رادار»

ناشی از تصادف محض؟ آیا تصادف است که رادار کوچک موجود در بدن سازنده است یا 

یابی جانوی مثل خفاش را پدید آورده یا اراده و تدبیری اندیشمندانه؟ راداری که برای جهت

تواند شود و به خودی خود مینیاز به دقت نداشته و دستخوش تعمیر و اصالح هم نمی

 کند؟! رادارهای مشابه خود را پی در پی تولید

و تجارب دانشمندان نیز بر اساس اراده، ادراک، نقشه و روابط علت و چون خبرگی 

گیرد، لذا آنان اولین افرادی هستند که به اقتضای منطق صحیح، وجود معلولی صورت می

پذیرند؛ حکمتی که در همه جا و همه یک منشأ عقلی و حکمت عالی را در نظام هستی می

هایش های کوچک و بزرگ آفریدهجنبیدنو آگاه بر تمام حرکت و  حال حاضر، ناظر، توانا

 گذارد. نهایت را از حیطة حفاظتی خویش، فرونمیای از این هستی بیکران و بیبوده و ذره

معانی آنها ها اشاره شد که بدون ایمان به وجود خدا، هایی که بدانغیر از پدیده

که دارای چنین حالتی  نیز وجود دارندو موجودات بسیاری ها یدهنامفهوم است، پد

_________________________________________________________________________ 
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های فردیشان به هستند؛ از قبیل مشابهتی که میان تمام موجودات زنده، در عین تفاوت

های درختان، قطرات آب و ... که هر خورد، سرانگشتان اعجازآمیز آدمی، برگچشم می

ای مختلف های منحصر به فردی دارند؛ مهمتر از همة اینها، زوایکدام صفات و ویژگی

عقلی، ارادی و مهارتی در برترین مخلوقات خدا یعنی انسان است که به صورت 

 باشد. چشمگیری با سایر مخلوقات، متفاوت می

همان طور که گفتیم، اعتقاد به وجود خدا باید متکی بر ایمانی قلبی باشد که با روح 

ن به خدا درنزد هر انسانی آشناست؛ علیرغم درجات متفاوتی که برای ایما و فطرت

گرانه و زاییدة عقل و تدبیر است نه افراد بشر وجود دارد، مُراد ما در اینجا ایمانی روشن

 ایمانی کورکورانه و تقلیدی! 

بسیاری از مردم به خدا ایمان آورده و شیرینی آن را در درون خود و دنیای مادی 

 اند. پیرامونشان به خوبی احساس کرده

اخت و معرفت حقایق و سؤال از چگونگی آفرینش تالش در جهت کسب شن

موجودات و علل آن، از صفات برجستة عقل بشر است؛ بنابراین هر گاه دانشمندی به 

ای اش و استمرار آن در هر رشتهروزانهوجود خالق هستی ایمان آورد، تحقیق و مطالعة 

 «. که باشد بر استحکام ایمانش خواهد افزود

گرایی تنها مادی»ای زیر عنوان فیزیکدان، مقاله« لیام نبلوچایروینگ وی»دکتر  -00

  1کنیم : به رشتة تحریر درآورده که نکاتی از آن را ذیالً بیان می، «کافی نیست

های منکران خدا نظر و تأمل نموده، ولی در آنها تفسیری منطقی و در گفته( الف

 صحیح برای پدیدة متقن هستی نیافته است. 

که علوم بشری متکی بر آن است، مورد کاوش و  ای راگرایانهادیدالیل مب( 

بررسی قرار داده، ولی آنها را در دستیابی به شناخت حقیقت، ناتوان یافته است؛ گرچه 

_________________________________________________________________________ 

 . 11به نقل از منبع پیشین، ص  -1
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کند ولی خود ها را سبب حدوث برخی دیگر معرفی میاین دالیل، برخی از پدیده

  های سبب نیز، نیاز به تفسیر و تبیین دارند.پدیده

ها دانسته شده، مورد ارزیابی قرار نظریة تصادف را که سبب ایجاد برخی پدیدهج( 

داده است، اما آن را به دور از هر منطق فکری صحیح تشخیص داده، چرا که به نظر وی 

 ای مُبدع در رأس این امور وجود داشته باشد. باید آفریننده

این نتیجه رسیده که ایجاد خود به  بهبا تحقیق و جستجو در مادة اولیة موجودات، د( 

 پذیر است. باشد و حل این معما تنها بر منبای ایمان به خدا امکانخودی آن، محال می

همچنین در جستجو پیرامون نظریات علمی به این حقیقت واقف گشته که ) وی ه

این  قبول بیشتر این نظریات، بر اساس نوعی ایمان و اعتقاد غیبی استوار است؛ لذا در

کند، چرا که یکی از عناصر اساسی دین، ایمان نقطه، با دین همخوانی و ارتباط پیدا می

 باشد. به عالم غیب می

های آسمانی، به درک این نکته رسیده در مطالب و محتوای کتابایشان با دقت و( 

ها بهایی است که در این کتاکه بیشتر کشفیات علمی تاکنون تأییدکنندة بسیاری از پیام

 خورد. به چشم می

گیری این حقایق انکارناپذیر، به وجود بندی و نتیجهوی سرانجام بعد از جمع

 آورد! خداوند یکتا و پروردگار جهانیان ایمان می

بعضی از دانشمندان که مجذوب تخصص »نویسد : اش چنین میایشان در مقاله

تواند به کنند که علم میر میاند، تصوزده شدهعلمیشان گشته و به عبارت دیگر علم

تنهایی تمام مسائل را حل کند و لذا حیات در نظر آنان عبارت از مجموعة فعل و 

معین انفعاالت فیزیکی و شیمیایی است که به تناسب امور، هر بار در مورد چیزی 

گیرد. به نظر آنان هیچ مقصود و هدفی از آفرینش هستی وجود نداشته و به صورت می
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، یعنی رابطة حرارت و حرکت، تمام جهان سرانجام از «دوم ترمودینامیک»انون موجب ق

 ...«.بین خواهد رفت و همه چیز نابود خواهد گشت 

هدف گرای معروف در مورد پوچ و بی، مادی«برتراند راسل»وی پس از آنکه سخن 

کند، خود چنین میبودن آفرینش جهانیان به ویژه انسان و نابودی قطعی آنها در آینده را نقل 

دانند، کنند و علم را توانای مطلق نمیولی تمام دانشمندان چنین فکر نمی»... دهد : ادامه می

تواند اعتماد، زیبایی، چرا که علوم قادر به تحلیل و شناسایی هر چیزی نیستند. مثالً علم نمی

زندگی ارائه حق و خوشبختی را تعریف نموده و یا تعریف درستی برای زندگی و هدف 

 کند؛ مهمتر از همه اینکه علوم هرگز توانایی اثبات عدم وجود خدا را ندارند. 

های خود را تکمیل و به کشف حقایق نایل ها و نظریهتا فرضیهکوشد علم پیوسته می

علم  و هدف نزدیکتر گردد، آن دو نیز ازگردد؛ ولی مثل اینکه هر اندازه علم به این د

 د. شونتر میگریزان

دریافت و بینشی که ما نسبت به جهان هستی داریم، بر حواس ناقص و ابزار نسبی و 

 غیر دقیق استوار است. 

کند اشاره می« اُلیور وندل»سپس به سخن فیزیکدان و نویسندة بلند آوازة آمریکایی 

هر قدر که معلومات بشری افزونتر شود، شکاف میان علم و دین »که گفته است : 

 «. کندشته و فهم حقیقی از علوم، زمینة ایمان به خدا را بیشتر فراهم میتر گتنگ

پردازد که علوم اش به بیان این مطلب میدر ادامة مقاله« ایروینگ ویلیام نبلوچ»دکتر 

العاده ریزی که مادة اولیة تمام شمار و فوقتوانند روشن کنند که این ذرات بینمی

اند؛ همان طور که ، چگونه و از کجا نشأت گرفتهباشنداجسام موجود در هستی می

ها چگونه و بر چه توانند از راه قبول نظریة تصادف اثبات نمایند که این ذرات و اتمنمی

گیری موجودات، ترکیب یافته و اساسی دور هم گرد آمده و از قانون معینی جهت شکل

 اند! به هم پیوسته
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های الی و تکامل یافته، از تغییر و تبدیلو این فرضیه که گویا تمام حیوانات ع

تر از خودشان و یا از راه به هم پیوستن دو نوع متفاوت در حیوانات پایینصورت گرفته 

 ای مردود، غیر منطقی و نامعقول است. اند، نظریهاز آنها به وجود آمده

نموده یا گرایی، خدا را جستجو علوم قادر نیستند با جوانب مادیشان و از راه مادی

های جهان هستی، بسیاری از منجمان و اما مالحظة شگفتیحقیقت ذاتش را دریابند؛ 

ها پنهان، برای جهان ری از دیدهشناسان مُنصف را به سوی اعتقاد به وجود مدبّستاره

 خواند. های اسرارآمیزش فرامیگسترده و نظام

 دارد : ن چنین اعالم میای« اهلل»وی سرانجام ایمانش را به وجود خداوند عزوجل 

توانم تصور نمایم که تصادف من به وجود خداوند سبحان اعتقاد دارم، زیرا نمی»

، پروتون، اتم، اسید آمینه گونه تفسیر درستی از پیدایش اولین الکترونصرف، بتواند هیچ

 و پروتوپالسم، بذر اولیة هستی یا عقل نخستین ارائه بدهد. 

ا از نقص او، یگانه توضیح و برّمعتقدم که وجود قدسی و مُمن از آن جهت به خدا 

 «. باشداشیای متفاوت و پراکنده در گسترة هستی میتفسیر منطقی برای وجود 



 

 

 

 

 

 بخش ششم 
 

ایمانی آنان شناس و ایجاد توهم بیتحریف نام دانشمندان بزرگ هستی

 به وسیلة منکران وجود خدا

در کتابش به نام « صادق جالل عظم»حاضر سخنگوی منکران وجود خدا در قرن 

اسالم در مورد هستی، آخرین واضح است که نظریة »نوشته است : « نقد اندیشة دینی»

ای است که هستی را بر اساس لحاظ نمودن علل غایی، اهداف عالی و مفاهیم نظریه

نظریه در کند. اما آیا این آخرین برداشت و اخالقی نظیر حق و عدل، تفسیر و تبیین می

هیچ تناسب و سنخیتی با نظریات علمی حاکم بر جهان معاصر و مورد هستی و حیات، 

یم و نظری به تفسیر و فرهنگ رایج در آن دارد؟ اگر گامی به گذشته باز گرد

های علمی دانشمندان پیرامون هستی، از نیوتون گرفته تا انیشتین بیاندازیم، آیا برداشت

آن  داف عالی، حق، عدل، روح، جمال، خالق و ... در متنای از قبیل اههیچ مقوله

یم اخالقی و دینی، هیچ جایگاه و منزلتی در محور نظریة گونه مفاهیابیم؟ آیا اینمی

 «. ای دارند؟نسبیت یا مکانیزم هستی

خواهد با سخنانش این توهم را باشد، میمی ص که خود از ذریة نیاکانی مسلماناین شخ

شناس از نیوتن گرفته تا انیشتین ایجاد کند که گویا سلسلة دانشمندان هستی در اذهان مردم

 باشند!. دین و منکر وجود خدا میصاحب نظریةمشهور نسبیت، عموماً بی

دربارة خویش و نیوتن و سایر دانشمندن را نقل به همین جهت، سخنان خود انیشتین 

 آیند : در عرصة جهان مادی به شمار می کنیم که پیشتازان و پیشگامان نهضت علمی معاصرمی
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کنیم، ها در درون خود احساس میزیباترین جنبش روحی که ما انسان»گوید : انیشتین می

گیرد. ها، وجودمان را فرامیای است که هنگام تفکر در امور غیبی و پنهان از دیدهتکان و لرزه

 آید. اخت حقیقت به حساب میاین تکان روحی، هستة اولیة تمامی علوم و فنون در شن

ای است که هراسان در واقع به مثابة مردهکه دارای چنین احساسی نباشد، هر کس 

 کند. در زندان مادی بدنش، بدون احساس لذت، تعجب، زیبایی و ... زندگی می

فهماند که : همان موجود که شناسایی خالص و زبدة احساس دینی به ما میجوهرة 

های مان ممکن نیست، در حقیقت وجود دارد و مملو از نشانهدقیق ذاتش برای

های زیبای انوارش به قدری شدید و درخشنده است که آمیز است و جلوهحکمت

 های ناتوان عقل ما قادر نیست جز صورتی ظاهری از آن را دریابد ... .ها و ملکهویژگی

آمیز زمینة بنیان حکمت در« نیوتن»و « کِپلر»ایمان چه کسی به قوت و ژرفی ایمان 

تا و شوق سرشاری است که این دو را بر آن داشته باشد؟! چه شور هستی می

 یافته نور عقل در هستی را مشاهده نمایند؟! ... .های تجلیترین شعاعضعیف

کنم دانشمندی حقیقی پیدا شود که مبانی صحیح و زیربنایی جهان هستی را تصور نمی

 نماید. ه عقل ما به کمک حکمت حاکم بر جهان، آن را استنباط میدرک نکند؛ آن مبانی ک

دانشمند بدون ایمان، همانند شخص لنگی است که یک پایش از کار افتاده؛ ایمان تقلیدی 

 باشد ... . های متفاوت مادی میو بدون علم نیز همانند شناخت شخص نابینا از واقعیت

ها، بر این نوع از احساس و باور دینی شناخت و و دانشمندان در تمامی عصر و زماننوابغ 

بینش و تصور،  عاند؛ احساسی که مخصوص گروه خاصی نبوده و خدا در این نوآگاهی داشته

 ها و سایر موجودات است. قالب و ساختار بشرگونه ندارد بلکه مافوق انسان

نمودن این  مهمترین وظیفة علوم و فنون و صاحبانشان به نظر من، بیداری و شکوفا

 ...«. باشد ها و زنده نگه داشتن و تقویت آن میاحساس دینی در درون انسان
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آنچه بیان شد، مختصری از سخنان انیشتین بود که در آن به اعالن ایمان عمیق خود 

اش اذعان و نوابغ و دانشمندان بزرگ بر وجود خداوند آفریننده و حکمت بالغه

از دانشمندان کران وجود خدا، ضمن مقاالت کفرآمیزشان، نماید. اما با این حال، منمی

برند تا های متفاوت علمی نام میصاحب نظر در رشتهشناس و طبیعیدانان بزرگ هستی

وسیله در اذهان عمومی چنین ایجاد توهم نمایند که گویا این دانشمندن نیز، منکر بدین

باشد؛ گرایی میش الحادی و مادیبینوجود خدا بوده و نظریات علمیشان نیز تأییدکنندة 

اساس بوده که دلیل درستی از عقل حال اینکه انکار وجود خدا، صرفاً وهم و خیالی بی

 یا علوم تجربی برای اثبات آن وجود ندارد. 

را به بدترین شیوه نظریة نسبیت انیشتین کننده، پراکنان گمراهبرخی از این شایعه

کنند که هرگز ربطی به آن ندارد؛ با ترفند شیطانی تحلیل نموده و در خدمت حمل می

بعضی از مفاهیم بدیهی عقلی، اخالقی و قانونی را با نسبت دادن به قانون مذکور مطابق 

دهند؛ در حالی که صاحب اصلی این نظریه یعنی خود انیشتین، میل خویش تغییر می

گونه در حقیقت این های غلطی است. مفهوم نظریة نسبیتشدیداً مخالف چنین برداشت

ش به موضوعات حقیقی عقلی، ااست که شعور و احساسات انسانی را از ادراکات ذاتی

اثبات کرد که ما مثالً در راست و مستقیم  هاین نظریانیشتین به وسیلة کند. منتقل می

کنیم، چرا که سطح کرة زمین حالتی اشتباه میدانستن برخی خطوط و اشیاء، گهگاهی 

کند که مکان و زمان حرکت نیز الزاماً در فهم رد. وی همچنین خاطرنشان میمحدّب دا

ها دخالت دارند؛ بنابراین ما ملزم خواهیم بود که صرفاً تحت تأثیر و برداشت ما از پدیده

که در آن قرار داریم، به اشتباه مخصوصی احساسات مخصوص به خود و زمان و مکان 

ندهیم. مثالً ما به چیزی که باالی سرمان قرار گرفته  ای تعمیمپدیدهحکمی را در مورد 

کنیم و به چیزی که زیر پاهایمان قرار گرفته، صفت است، صفت باال بودن را اطالق می
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ه ما بخوانیم، نسبت کنیم آن چیزی را که باال میپایین بون را؛ در حالی که فراموش می

 باشد و برعکس. ایین میپری در این وضعیت قرار دارد ولی نسبت به چیزهایی دیگ

ناپذیری که انیشتین و اما نباید این حقیقت را فراموش کنیم که اساس استوار و تزلزل

توان به باشد؛ از آن جمله میعقلی می تکنند، بدیهیاتکیه و استناد میامثال او بدان 

ضرورت ، مواردی از این بدیهیات عقلی مانند نظریة نسبیت، محال بودن اجتماع نقیضین

  1وجود پروردگار و پدیدآورنده برای جهان هستی اشاره نمود.

_________________________________________________________________________ 

شود که در نظر عقل، واضح و آشکار بوده و دانستنشان محتاج هایی گفته میبدیهیات عقلی به چیز -1

 تفکر و دلیل نباشد )مترجم(. 



 

 

 

 

 

 بخش هفتم 
 

 انکار وجود روح و روان از سوی منکران وجود خدا 
گرایان منکر خدا )ماتریالیسم( بر این فرض استوار است که حیات و مکتب مادی

ادی به کلی از بین ای مادی است و زندگی بشر با نابودی بدن مزندگانی، صرفاً پدیده

رفته و اثری از روح و روان باقی نخواهد ماند، چرا که حیات در انسجام و به هم 

 کند. پیوستگی اجزای مادی بدن، خودنمایی می

گفتة خویش ندارند و روزی نبوده و  البته اینان جز ادعای گزاف، دلیل دیگری بر

ای از عقل و خرد کسانی که بهرهبود که به مجرد ادعا، حقی ثابت شود مگر نزد نخواهد 

شناسی در دستاوردهای نداشته باشند. اما برعکس جهت رد ادعایشان، دالیلی در روان

 خورد. این علم به چشم می

های مادی شناسان پیرامون انسان، ثابت شده است که سلولهای روانمثالً در بررسی

ری، مطیع قانون تغییرپذیری بدن، پی در پی تازه شده و این بدن، به منزلة جوی جا

جای آنها را های جدیدی میرند و سلولهایی مید؛ سلولای توقف نداراست و لحظه

سال  03ای است که در مدت هر گیرند. این تغییرو تبدیل در بدن آدمی به گونهمی

پذیرد؛ یعنی صورت میهای مغز های بدن به جز سلوللیکبار به طور کامل در تمام سلو

گیرد، در حالی که خود انسان از بین رفته و بدنی دیگر جای آن را می واقع بدندر 

کند و هویتش نیز تحت تأثیر آن تغییرات قرار چنین دگرگونی وسیعی را احساس نمی

های جسمانی، محبت، کینه و گیرد، بلکه تمامی علم، هوش، حافظه، عادات، مهارتنمی
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ن همچنان بر حالت قبل از تغییر، باقی و سایر عواطف و صفات و جسمی و روحیشا

 باشد. پایدار می

بود، به محض نابودی های مادی میگاه کنش و واکنشاگر انسان صرفاً مظهر و جلوه

ها، ها، تخصصبایست کلیة مهارتهای مغزی ـ میبدن مادی قبلی ـ به جز سلول

ای ینکه چنین نتیجهحال ارفت، عواطف و سایر صفات کسب شدة مادی نیز از بین می

حاصل نشده است؛ لذا این حقیقت، از نظر عقل و منطق داللت دارد بر اینکه چیزی 

های واالی انسانی روحانی غیر از این بدن مادی در ماهیت انسان وجود دارد که ویژگی

کند و در صورت نبودن این بعد غیر مادی، احتمال زیادی وجود داشت که را حمل می

ها و صفات اکتسابی پیشین را حفظ نماید، بلکه به محض نابودی مهارت انسان نتواند

 گشت. ها نیز نابود میبدن اول، این صفات و مهارت

که پدیدة حیات و زندگی، تنها از راه ایمان به حقیقت گردد از همین جا برایمان روشن می

متون و نصوص  پذیر است؛ روحی که از جانب خدا در بشر دمیده و دروجود روح امکان

اصیل دینی بر آن تأکید فراوان شده، و بعد از مرگ و نابودی بدن مادی نیز همچنان باقی 

خواهد بود؛ چرا که مرگ، به معنی انفصال و جدایی کامل روح از بدن بوده و در بسیاری 

ماند، با این تفاوت که در حالت خواب، جدایی ناقص میان روح و همانند خواب میموارد 

 کنندة این حقیقت قرآنی است. شود؛ کشفیات جدید علمی نیز تأییدحاصل میبدن 

  1آمده است : « وحیدالدین خان»ارزشمند نویسندة اسالمی در یکی از آثار 

های روحی، روانی، تجربی و آزمایشگاهی ثابت کرده است که حیات پس از مرگ بررسی»

الوه بر اثبات بقا و جاودانگی روح، بقا و های یاد شده، عتر اینکه بررسیوجود دارد؛ عجیب

 «. کند!!ها را نیز اثبات میبرقراری شخصیت و صفات فردی قبل از مرگ انسان

_________________________________________________________________________ 

 اإلسالم یتحدی، تألیف وحیدالدین خان.  -1
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ها وجود داشته که تا به حال از روزگاران قدیم اندرون انسانبسیاری از خصوصیات 

را نام برد که  «رؤیا»توان های انسانی میایم؛ از جملة این ویژگیشان نگفتهسخنی درباره

اند، در حالی که دانشمندان پیشین اطالعی در مورد آن شناسان معاصر آن را کشف نمودهروان

های مختلف جهان هستی، های زیادی را در زمینهاند. اخیراً تحقیقات و سرشمارینداشته

 است. العاده با اهمیتی به دنبال داشته ایم که نتایج فوقمشابه مورد فوق به عمل آورده

شناسی های علم رواناست که از گرایش« های روحیبررسی»یکی از این مباحث، 

های غیر عادی باشد و هدف از آن، تالش در جهت کشف و شناسایی ویژگیمی

 ها است. انسان

م در انگلستان  0332اجرای این شیوة پژوهش، سال اولین انجمن علمی به منظور 

م عمل خویش را به  0333دهندة این انجمن، در سال برپا گردید؛ اعضای علمی تشکیل

نفر از هموطنان اجرا نمودند؛ هم اکنون نیز انجمن  07ای بر روی صورت گسترده

های باشد. بعد از آن، انجمنموجود می« انجمن پژوهشهای روحی»مذکور، به نام 

جربیات پی ها و تبسیاری در همین راستا در کشورهای مختلف ایجاد شده و با بررسی

انگیزی اند که شخصیت انسانی به شکل شگفتپی و گستردة خویش، اثبات نموده در

 ماند ... .پس از نابودی بدن مادی همچنان باقی و پابرجا می

، که اعتقادی به حیات پس از مرگ «براون»، استاد فلسفة دانشگاه «پروفسور دوکاس»

کند فی را پیرامون این مسئله ارائه میندارد، در باب هفدهم کتابش، بحثی روحی ـ فلس

ای شود که ایشان فارغ از مسایل دینی، به گونهکه از مضمون آن چنین برداشت می

گروهی از نخبگان »باشد؛ سخن وی بدین قرار است : معتقد به زندگی پس از مرگ می

های مختلف و بررسی آثار و نشانهعلمی ما که اکثراً کارشناس و متخصص پژوهش 

های ها و آثار روح نموده و ضمن کاوشعلمی هستند، اقدام به جستجو و بررسی نشانه

اند که با توجه به دالیل و شواهدی بسیار، نظریة عمیق و موشکافانه به این نتیجه رسیده
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توان به این بزرگان میرسد ...؛ از جملة ، معقول و ممکن به نظر می«بقای روح»

. مایرز، سزار ل والیس، سِر ویلیام کرولس، ف. و. هآلفرد راساستادانی همچون 

لومبرازو، کمیل فالماریون، سراُلیور لدج، دکتر ریچارد هوچسن، مستر هنری 

 «. اشاره کرد سیدویک و پروفسور هیسلوب

گردد که اعتقاد به بنابراین روشن می»دهد : چنین ادامه می« دکتر دوکاس»سپس 

بیشتر ما به آن ایمان داریم، نه تنها یک واقعیت جاوادنگی زندگی پس از مرگ که 

ای باشد که اثبات خارجی است بلکه ممکن است در میان اعتقادات دینی، یگانه عقیده

پذیر است؛ اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باز هم آن به کمک دالیل تجربی امکان

 . «زمینه دست یابیم های قطعی و یقینی در اینامکان دارد به آگاهی

های به عمل آمده در دارد که نتایج بررسی و پژوهشاظهار می« راین»دکتر 

ها و کارنجات مختلف، بیانگر این حقیقت است که در جسم آدمی، بخشی آزمایشگاه

 نامرئی یا روحانی وجود دارد. 

گرایان و منکران وجود خدا را ادعای پوچ مادیها، این مجموعه بررسی و کاوش

د؛ زیرا آنان مدعی هستند که زندگی موجودات زنده، ترکیب خاص از کنکن میریشه

ماده است که به محض فروپاشی و از هم گسیختگی این ترکیب مادی، اثری از زندگانی 

ماند؛ اما باور دینی بیانگر این حقیقت است که اساس زندگانی و حیات، نیز باقی نمی

شود و این همان چیزی است دمیده میها ناشی از روحی است که در اجساد مادی انسان

 که بررسی و تحقیقات علمی به آن اقرار نموده است. 

پرستی، شهوترانی، سرکشی و نافرمانی در برابر سلطة اما با کمال تأسف، هوا و هوس

گرایان منحرف از حقیقت را کور کرده و سد ناپذیر خدا بر هستی، دیدگان مادیپایان

های خیالی و از پیش تعیین شده را در ردد و ساخته و پرداختهگرؤیت راه حقیقتشان می

نمایاند، و و کردار ناپسندشان را در نظر شیرین و زیبا میفکر و ذهنشان آراسته 
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سازد؛ های زندگی دنیوی محدود مینگرششان را در چهارچوب شهوات، لذات و جلوه

گردانند؛ در تاریکی افکار اند، حیران و سری که برای خود ایجاد کردهبدر گردالذا 

نهند و با برهم میهای نور حق چشم پیچیند؛ در برابر جلوهگرد خود می باطلشان بر

 شوند. و تکبر از آن روی گردان میخودپسندی 

 کنند که بدن مادیرا به وضوح برایمان بیان میآیات و نصوص قرآنی، این حقیقت 

داوندی در آن است که آراسته به حیات و آدمیزاد، تنها به وسیلة دمیده شدن روح خ

 گردد. زندگی می

 فرماید : سورة حجر می 23تا  26خداوند عزوجل در آیات 

ای بیافریدیم. و ما انسان را از گل خشکیدة فراهم آمده از گل تیره شدة گندیده»

و جن را پیش از آن از آتش سراپا شعله بیافریدیم. )ای پیغمبر! بیان کن( آن 

ای انسان را که پروردگارت به فرشتگان گفت : من از گل سیاه شدة گندیدهزمان 

پس آنگاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلق به خود فرآینم. را می

 «.در او دمیدم. )برای بزرگداشت و درودش( در برابر به سجده افتید. 

 فرماید : سورة ص نیز می 72تا  70در آیات 

ین گفتگو در مأل اعلی و عالم باال در گرفت( که پروردگارت به وقتی )ا»

آفرینم. هنگامی که آن را سر و سامان فرشتگان گفت : من انسانی را از گل می

دادم و آراسته و پیراسته کردم، و از جان متعلق به خود در او دمیدم، در برابر 

 «.سجدة )بزرگداشت و درود( ببرید

مرحلة وجودی انسان به شکل ابتدایی رسد که به نظر می حظة این نکته، ضروریمال

بینیم گل )طین(، بر مرحلة وجودی بعدی یعنی گل خشکیده )صلصال( مقدم است و می

قرار که خداوند در هر کدام از این دو مرحله، فرشتگان را آگاه نموده و مورد خطاب 

ه حیات انسانی هر فرد سازند کدهد. نصوص قرآنی، این حقیقت را بر ما آشکار میمی

 گردد. روح در کالبدش آغاز میاز ساللة بشر، در شکم مادر و با دمیدن 
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 فرماید : سورة سجده می 3تا  6خداوند عزوجل در آیات 

او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است، وچیره و مهربان است. آن »

ن )اول( را از گل آغارید. کسی که هر چه را آفرید، نیکو آفرید و آفرینش انسا

سپس خداوند ذریة او را از عصارة آب )به ظاهر( ضعیف و ناچیزی )به نام 

های او را تکمیل و آراسته کرد و از روح متعلق به خود آفرید. آنگاه انداممنی( 

ها ها و دلها و چشم)که سری از اسرار است( در او دمید، و برای شما گوش

های او( را به گرید و بفهمید، اما( شما کمتر شکر )نعمتآفرید )تا بشنوید و بن

 «.آوریدجای می

( الم اهلل علیها)س را در رحم پاک مریم ÷زمانی که خداوند اراده نمود تا عیسی

فرماید سورة انبیاء می 30چنانکه در آیة بیافریند، از روح متعلق به خودش در آن دمید؛ 

 : 

خوبان، یاد کن سرگذشت مریم( زنی را که )همراه با قصة این پیغمبران و »

عفتی( کامالً پاک نگاه داشت، )ازدواج نکرد و( دامان خویش را )از آلودگی به بی

و ما از روح متعلق به خود در وی دمیدیم، و او و فرزندش )مسیح( را نشانة 

بزرگی برای جهانیان قرار دادیم. )چرا که زنی را بدون شوهر حامله کردیم و 

را بدون پدر دیده به جهان گشودیم، و تغییر اسباب و مسببات را به پسری 

عنوان دلیلی بر قدرت خدایانة خود به مردمان نمودیم و متوجهشان کردیم که 

تواند قوانین و آفرینندة قوانین و سنن حاکم بر جهان، هر وقت که بخواهد می

 «.سنن را دگرگون کند

پدیدة خواب معرفی  ایی روح از بدن، همانندر لحظة جدقرآن کریم، پدیدة مرگ را د

 فرماید : سورة زمر می 42نموده و در آیة 

گیرد. ارواح ها برمیها و در خواب انسانخداوند ارواح را به هنگام مرگ انسان»

دارد و ارواح دیگری کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می

گرداند تا سرآمد معینی رانرسیده به تن( باز میرا )که هنوز صاحبانشان اجلشان ف
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)و وقت مشخصی که پایان عمر است(. در این مسألة )خواب و بیداری که 

های روشنی )از مبدأ و معاد قدرت خدا ن و زنده شدن است( نشانههمسان مرد

 «.ها( برای اندیشمندان استو ضعف انسان



 

 

 

 

 

 بخش هشتم 
 

 باور وان بیکاشناسان و روانادعای روان
گران مسائل روحی ـ روانی، کاوان و تحلیلدر ابتدا الزم است بدانیم که همة روان

کنند مسئلة ایمان به خدا ناشی از منکر وجود خدا نیستند، بلکه برخی از آنان که ادعا می

مورد خطاب ما حس ناخودآگاهی انسان است و فاقد وجود واقعی و خارجی است، 

ای زاییدة اندیشة بشری و احساسات وجدانی و ویند : چنین مسئلهگباشند که میمی

 باشد! روحی می

کوبند، در حالی که از باوران، مُدام و بدون دلیل بر طبل پوچ ادعایشان میاین بی

ها را با قوت و اتقان توجه و عنایت به دالیل عقلی و تجربی فراوانی که پی در پی انسان

 گردان و گریزانند. خوانند، رویر فرامیبه سوی ایمان به آفریدگا

چنین ادعاهایی تنها در دایرة خیاالت و تعلیالت احتمالی و قضایای وهمی محصور 

 باشند. بوده و مُستند به هیچ دلیلی عقلی، منطقی یا تجربی نمی

گونه سخنان و ادعاها درست شبیه محتوای سخن کسی است که ادعا نماید خورشید این

باشند؛ ها میاه تابان، وجود خارجی نداشته و ناشی از تصور ناخودآگاه انساندرخشان و م

و سپس تحقق آرزوهایش را در پروراند گونه که انسان، ابتدا رؤیای نور را در مغز میبدین

گرو آن نور هدایتگر ترسیم نموده و این رؤیاها در ژرفای ناخودآگاهش ریشه دوانیده و لذا 

ر جهان هستی خورشیدی وجود دارد که شعله و پرتوهای فروزانش گردد که دمعتقد می
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نوردیده، یک ماه نیز وجود دارد که انوارش بر پردة تاریک های زمین را در تمام کرانه

 سازد! تازد و زمین را یکپارچه غرق نور میها میشب

را با قاطعیت بر زبان راند، در دیدة هر روشن است که هر کس چنین سخنانی 

 آید. دمندی، بیمار به حساب میخر

رسیم که چنین ادعایی نه تنها ناقض و مانع قضیة ایمان به باالخره به این نتیجه می

کنندة وجود خدا بیافزاییم؛ چرا که شمار اثباتتوانیم بر دالیل بیبلکه میخدا نیست، 

آگاهانه وجود گرایش به سوی خدا در ضمیر ناخودآگاه انسان، به کمک دالیل عقلی و 

شتافته و دلیلی است بر اینکه آفریدگار حکیم، علیرغم قرار دادن معیارهای صحیح 

عقالنی جهت درک دالیل ایمانی در جوهرة عقل بشر، احساسات ایمانی را نیز در روان 

ها و ها گنجانیده تا بهتر به سوی ذاتش راهیاب شوند! این حالت در تمام گونهانسان

ادیشان ررسیدن به دوران ادراکات عقلی و پختگی ا ها تاة انسانساختارهای فطری اولی

 وجود دارد! 



 

 

 

 

 

 بخش نهم 
 

 تفسیر تاریخی منکران وجود خدا پیرامون مسئلة ایمان به خدا 
آن دسته از منکرانی که توجه خاص به تفسیر و تحلیل تاریخی مسایل فکری و 

 شوند که عبارتند از : تة دیگر تقسیم میها دارند، خود به چند دسرفتارهای اجتماعی انسان

یجة گروهی که پدیدة ایمان به خدا و پیدایش دین را در میان تمام ملل انسانی، نت -0

های وارد از فرسایی نظیر انواع و اشکال مختلف ترساوضاع و احوال سخت و طاقت

اما چون وسیله  نمود؛های قدیم روی میهای اولیه در زماندانند که بر انسانمحیطی می

یافتند، ناچار به ها نمییا نیرویی مادی پیرامون خود جهت رویارویی با این ترس و بیم

العاده بزرگی پناه برده و منظور حفظ و نجات خویشتن به نیروهای غیبی و یا مادی فوق

 کردند. ایجاد نموده و به قصد قربت برایشان قربانی میخدایانی ساختگی از آنان 

مآبی و در میان مردم را ناشی از مقدسهی که پدیدة دینداری و خداگرایانی گرو -2

العادة آنان از اجداد و نیاکان و بزرگانشان و یا از این قبیل چیزهای گرامیداشت فوق

« دورکیم»تبار به نام دانند؛ رهبر و پیشرو این گروه، یک یهودی فرانسویاسرارآمیز می

 1«توتم»یش دین و پرستش خدایان را وجود چیزی به نام باشد که اصل و اساس پیدامی

 کند. می معرفی

_________________________________________________________________________ 

پوستان، به ویژه سرخ : روح محافظ شخص، درخت یا جانوری که برخی از اقوام قدیمی Totemتوتم :  -1

 کردند )مترجم(. ه و از تجاوز بدان یا خوردن گوشت آن خودداری میحافظ و حامی روحانی خود دانست
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های هایی که طرح مسئلة ایمان به خدا را ناشی از بروز موقعیتمارکسیست -0

پندارند که قضیه دینداری به طور کلی و مخصوصاً ایمان به دانسته و چنین میاقتصادی 

که استثمارگران و قدرتمداران حاکم در هایی هستند جملگی حیلهخدا و قوانین دینی، 

اند تا از داری، از خود تراشید و سر هم بافتهداری نظیر فئودالیسم و سرمایههای بردهنظام

این راه به منافع خویش دست یابند؛ بنابراین، پدیدة دین جز مشتی خرافات ساختگی 

 چیزی بیش نیست! 

غیر از ادعای صرف دلیل قابل قبولی های مذکور، اما پر واضح است که مدعیان گروه

 در دست ندارند. 

باشند مگر گونه تصورات و فرضیات، به لحاظ اصول بحث علمی فاقد ارزش میاین

گونه دلیلی در زمینة اثبات خدا موجود نباشد که البته در این صورت نیز در حد اینکه هیچ

 مکی و منطقی دیگری دارند. شوند که نیاز به دالیل کای تخیلی لحاظ میتصور و فرضیه

با همدیگر تعارض های عقلی یا علمی ـ تجربی البته در جایی که دالیل و برهان

داشته باشند، به کارگیری چنین ادعاهای نابخردانه و دور از اصول علمی، امری طبیعی 

 دهد. نهد و اعتباری نمیاست که هرگز انسان فهمیده و عاقل بدان وقعی نمی

هایی از موارد کنندگان چنین تفسیرهای نادرست، نمونهاز سوی ارائه هر از گاهی

گوناگون جامعة بشری، به عنون دستاویزی جهت تعمیم در میان تمام جوامع و ترویج 

های فکری یا عملی ناصحیح، که احیاناً در گردد؛ این نمونهادعاهای ناروایشان عرضه می

عوامل تاریخی حاکم بر آن ناشی از اسباب و میان برخی از اقوام بشری مشاهده شده و 

گونه همخوانی و تناسبی با منطق عقالنی یا راهکارهای علمی ـ باشد، هیچها میمحیط

کنندگانشان، و باالخره با حقایق صحیح و ثابت دینی ندارند، بلکه از جانب ارائهتجربی 

دا، بر ذات دین و کنندگان منکر خرنگ و بوی دینی به خود گرفته و از سوی تفسیر

 یابد. دینداری تعمیم می



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل

 

051 

زند که فاقد هر گونه کارانه، تنها از کسانی سر میپایه و مغالطههای بیچنین استدالل

اخالق صحیح جستجوگری و علمی بوده و به دور از روح امانتداری در شناخت حقایق و 

کننده هستند که خرد راهگر و گمنمایند، یا اینکه افرادی حیلهاصول استوار آن عمل می

فریبند؛ چرا مغزان را بازیچه قرار داده و روشنفکران به اصطالح نواندیش را با آن میسبک

که اگر چشم بصیرت باز کنند، مالحظه خواهند کرد که مسئلة ایمان به خدا و پیامدهای 

بر اثباتشان های صحیح عقالنی، باشند که دالیل و برهانناشی از آن، از جمله قضایایی می

شوند! رنگ نمیهای وهمی و احتماالت خیالی، نقض یا کماقامه شده و لذا هرگز با فرضیه

  1بافند.گرایان جدلی، پیرامون هستی و تاریخ بر هم میهایی که مادیفرضیه

 

_________________________________________________________________________ 

گرایی جدلی و ردّ آن، خواننده گرامی جهت آگاهی کامل از موضوع مناقشات منطقی و نیز شرح مادی -1

المادّیة الجدلیّة فی الکون »فصل « کواشف زیوف فی المذاهب الفکریّة المعاصرة»مراجعه نماید به کتاب 

 اثر همین مؤلف.  114تا  141صفحه « یخو التّار

توانید در این زمینه به منابع قابل دسترس فارسی مراجعه کنید. یکی از این منافع، کتاب : *. البته می

 باشد )مترجم(. تألیف علی حجتی کرمانی می« متُد دیالکتیک مارکسیستی»



 

 

 

 

 

 بخش دهم 
 

 1دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک
ها در عدم پذیرش قضایای یستکه زیربنای فکری مارکس« ماتریالیسم دیالکتیک»ترفند 

ها مبتنی نمایند شناختشان از واقعیتگونه است که آنان ادعا میآید، بدینایمانی به شمار می

 اند. نام نهاده« طریقة استدالل علمی»باشد و آن را بر تجربه و مشاهدة حسی می

ن، در قالب چون از نظر آنها قضایای ایمان به خدا و پیامدهای ناشی از آبنابراین، 

 اند. ای غیر علمی را انکار کردهبرند که قضیهلذا گمان میگنجند، تجربه و مشاهده نمی

کنیم که این افراد با برداشتن هر گامی به سوی شناخت با اندکی توجه مالحظه می

اند، چرا که آنان در ها، در حقیقت به نقض و بطالن تفکرات خویش پرداختهواقعیت

های عینی و محسوس، به ساخت و ساز یک سری قوانین استنتاجی پدیده تفسیر و تبیین

یازند که با هیچ کدام از نیروها و اسباب طبیعی یا غیر محسوس و نامرئی دست می

قوانین صحیح »مصنوعی بشری قابل تجربه و مشاهده نیستند؛ ولی در عین حال، آنها را 

 نامند! می« علمی

هایی های نظری، به تفسیر پدیدها، با طرح فرضیهاین دسته از منکران وجود خد

پردازند؛ در حالی که قادر طبیعی و چگونگی حرکات و فعل و انفعاالت درون ماده می

توانند پرده از ماهیت ها نبوده و حتی نمیبه شناخت و تعیین حقیقت این فرضیه

زنند؛ و در بسیاری اند، کنار بچیزهایی که خود به طریق مشاهدة آثارشان اثبات نموده

_________________________________________________________________________ 

 مراجعه شود به منابع یاد شده پیشین )مترجم(. -1
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فکری هم نیستند چه های خویش از راه استنتاج شدهموارد قادر به کشف ماهیت اثبات

 ها! برسد به مشاهدة محسوس و مستقیم آن ماهیت

هیچ کدام  باشند که باهای استنتاجی میشناسانه از این قبیل فرضیهاکثر نظریات روان

ستند و تنها از راه درک آثار و ظواهرشان قابل مشاهده و آزمایش نیاز وسایل تجربی 

 توان به حقیقت آنها پی برد. می

 هایی از این کشفیات توجه نمایید : اکنون به نمونه

دهندة آب به نوبة های کوچک تشکیلهر کدام از مولکولگویند : شیمیدانان می -0

ی است که هیچ اند؛ این در حالو دو اتم هیدروژن تشکیل شدهخود از یک اتم اکسیژن 

های مذکور را های خویش، اتمبین و میکروسکوپترین ذرهدانشمندی حتی با دقیق

به چنین کشفی مشاهده نکرده و بلکه تنها از طریق استنتاج و مشاهدة آثار و ظواهرشان 

  اند.دست پیدا نموده

پروتون و  دهندة آن، یعنی الکترون،شناسان در مورد ساختار اتم و اجزای تشکیلاتم -2

را به عمل آورده و به عنوان کشفی گیری آنها تحقیقاتی نوترون و چگونگی حرکات و شکل

اند؛ در حالی که هیچ یک از دانشمندان، این اجازه را به خود نداده و علمی، به اثبات رسانیده

ام این اند؛ بلکه تمکنند اتم را با چشمان عادی یا مسلح مشاهده نمودهنخواهند داد که ادعا 

 گیری آثار، صورت پذیرفته است. کشفیات علمی از راه استنتاج و پی

، مالحظه نمود که اجسام «قانون جاذبه»در کشف مشهور خویش به نام نیوتن  -0

شوند؛ گرچه بر این مادی به کمک نیرویی مجهول و نامرئی به سوی همدیگر کشیده می

و نه نتاج نمود، اما نه خود نیوتن اساس، نیوتن اصول جاذبیت و قوانین آن را است

اند جاذبیت را عیناً مشاهده کنند ای نتوانستهدانشمندان پس از وی تاکنون با هیچ وسیله

و یا به کُنه و حقیقت آن پی ببرند؛ بلکه تنها از راه مشاهدة آثار جاذبه، چنین قانونی را 

 اند. اثبات نموده و پذیرفته
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برای ژی در اجسام را اثبات کرده و قوانین معروفی دانشمندان، ذخیره شدن انر -4

اند؛ حال آنکه هیچ دانشمندی تاکنون نتوانسته انرژی را مشاهده و یا وزن آن بیان نموده

ز از راه مالحظة آثار و به طریق محسوس و مادی آن را بسنجد، بلکه این کشف نی

 استنتاج صورت گرفته است. 

ای است که بخشی از آن ملموس و قابل درک ساختار روانی انسان به گونه -1

ای از باشد ولی بخش دیگر، غیر محسوس و نامشهود؛ بخش غیرمحسوس، مجموعهمی

امور غیب و پنهان از دیدگان است که بحث و تحقیقات علمی تا به حال تنها قادر به 

 درک ظواهر و آثارشان گشته است. 

 های وراثتی؛ وجود ژن -6

 های دانشمندان پیدایش اولیة آفرینش؛ یهها و فرضیهنظر -7

 و سخنان دانشمندان پیرامون تکامل موجودات و ایجاد مکتب رشد و تکامل؛ فرضیات  -3

سخن دانشمندان پیرامون عمر زمین و اشیای موجود در آن با استفاده از مواد  -3

  رادیواکتیو؛

ها پیرامون ماتریالیستبا اندکی توجه و تدبر در آراء و افکار بدین ترتیب هر کس 

ای ها، جز مجموعهیابد که این آراء و تفسیرمسایل ثابت شده در علوم طبیعی، درمی

های متکی بر استنتاجات نظری، چیزی بیش نیست که در قالب مالحظات و برداشت

 گنجد. نمیتجربه و مشاهده 

توسط دانشمندان دارند، بیان می« حقایق علمی»آنچه که اینان زیر عنوان باالخره 

گرا از طریق استنتاج فکری و محاسبات ریاضی ثابت گردیده و هرگز آن را با مادی

 اند! حواس خود مشاهده نکرده

به منزلة نقضی آشکار پرسیم که آیا تمام چیزهایی که بیان گردید؛ اکنون از خود می

 آید؟! ار نمیهای ماتریالیسم دیالکتیک و سایر مکاتب ماتریالیستی به شمبر پایه
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جویند، در تمسک میشان گرایانهمنکرانی که در انکار مسایل ایمانی به نظرات مادی

دهند که شناختشان از هر مخالفت با پذیرش مسایل حقیقی ایمانی، چنین نشان می

چیزی بر پایة تجربه و مشاهدة محسوس، مُبتنی بوده و به نظریات غیبی و استنتاجی 

بینیم که صدها مورد از قوانین استنتاجی علمی را از طرف دیگر می نهند؛ اماوقعی نمی

کنند که با اندک تحقیق صدها فرضیة خیالی را مطرح میقبول دارند و گذشته از آن، 

گردد هیچ اساس و جایگاهی در میدان تجربه و مشاهده و حتی در علمی معلوم می

 میدان استنتاج صحیح نظری نیز ندارند. 

گرایان منکر خدا و به اصطالح متمدن، های عجیب چیست که مادیگوییاین تناقض

 رانند؟! پروا بر زبان میاین چنین بی

ها از نظر علمی عالوه بر این، اکتفا نمودن به مشاهده و تجربه در شناخت واقعیت

واقع ای، زمانی مورد قبول های تجربی و مشاهدهشدهمردود است؛ چرا که اثبات

دور باشند با منطق سالم عقلی، متناسب بوده و از هر گونه خطای حسی به  شوند کهمی

افتد. حواس آدمی، قادر به نفی وجود چیزهای نامشهود و غیرقابل که زیاد اتفاق می

میان اشیای غیبی و نامشهود  تجربه نبوده و حتی باالتر از آن، قادر به نفی صحت مقایسه

اسباب باشد؛ زیرا استنتاج عقلی یکی از بزرگترین با موجودات مشهود و عینی هم نمی

 آید. شناخت به شمار می

 طبیعیدان مشهور : « پروفسور أ. ی. ماندیر»و « الکسیس کارلدکتر »سخنی از 

آوری از قیاس جهان ریاضیات مجموعة سرسام»گوید : می« الکسیس کارل»دکتر  -0

آمیزی است که شامل عادلة اسرارو فرضیه است که اثبات هر چیزی در آن، ناشی از م

  1«.باشدمجرداتی غیر قابل تفسیر می

_________________________________________________________________________ 
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حقایقی که مستقیماً از راه حواس بدان دست »گوید : می« أ. ی. ماندیر»پروفسور  -2

نام دارند، اما حقایق موجود نزد ما، همگی در این دسته « حقایق محسوس»ام، یافته

طرافمان وجود دارند که غیرمستقیم، یعنی از شوند، بلکه حقایق بسیاری در اخالصه نمی

  1«.نامیممی« حقایق استنباطی»ایم؛ لذا آنها را راه استنباط نظری به آنها علم پیدا نموده

خورد جز نکتة مهم این است که بدانیم فرقی میان این دو نوع حقیقت به چشم نمی

لی مستقیم و محسوس است گذاری متفاوتند. شناخت ما در اواینکه در وجه تسمیه و نام

و در دومی غیرمستقیم، با واسطه و نامحسوس؛ حقیقت هم هر طور به چنگ آید 

 حقیقت است و قابل قبول. 

حواس درک نخواهند دانیم که جز اندکی از حقایق موجود در هستی به کمک می

 توانیم بر بقیة حقایق، شناخت پیدا کنیم؟ ... .شد؛ پس چطور می

ای مطمئن جهت درک این حقایق وجود دارد و آن عبارت است از در اینجا وسیله

ها با به کارگیری آن، بدین نتیجه ای عقالنی بوده و انسانکه شیوه« استنباط یا تعلیل»

 ایم .... .رسند که : فالن چیز موجود است اما تا به حال آن را مشاهده نکردهمی

وة درستی است زیرا خود هستی یک چیز شیوة استنباطی یا تعلیلی در شناخت حقایق، شی

 دهند. باشد و تمام وقایع محسوس، خود حقایق موجود در هستی را تشکیل میعقالنی می

برخی از این حقایق محسوس، در ظاهر چیزی جزئی و غیر مرتبط با دیگری 

 شونداما هنگامی که به تنهایی و مستقل از دیگر حقایق، مورد بررسی واقع میباشند؛ می

شمار دیگری دهند؛ در حالی که اگر آنها را در پرتو حقایق بیمعنای خود را از دست می

ایم، حقیقت وجودیشان را بررسی نماییم که مستقیم یا غیر مستقیم به وجودشان پی برده

 یابیم ... .به خوبی درمی

_________________________________________________________________________ 
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دانیم که میافتد؛ یا میرد، بر زمین میای درهوا میبینیم وقتی که پرندهبرای مثال می

دانیم که باال تر از زمین گذاشتن آن است؛ یا میسختبلند کردن سنگی از روی زمین؛ 

باشد؛ ... باالخره از طریق استنباط عقلی به تر از پایین آمدن از آن میرفتن از کوه، سخت

«. قانون جاذبه»کنیم به نام های مذکور دست پیدا مییک حقیقت مشترک در میان مثال

شویم که همة است که با مالحظة ارتباط میان این حقایق، در نگاه اول متوجه میاینج

 منسجم قرار دارند. آنها به طور هماهنگ در داخل نظامی کامالً 

حقایق محسوس و حقایق استنباطی گردد که میان تمامی بدین ترتیب معلوم می

گوییم حقیقت را نامحسوس، ارتباط و انسجام خاصی وجود دارد، پس اینکه ما می

ایم، نه اینکه آن را مستقیماً و به ایم، منظورمان این است که معنی آن را دریافتهشناخته

 باشد. اکثر اعتقادات ما از این قبیل میایم؛ طور محسوس مشاهده کرده

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومباب 
 

 باشد :گانة زیر میهای پانزدهاین باب شامل فصل

 مان به خدا فصل اوّل : نظرات فالسفه پیرامون مسئلة ای

 فصل دوم : بر سر دو راهی انتخاب

 فصل سوم : دلیل فطرت 

 فصل چهارم : دلیل حدوث و قانون سببیت 

 فصل پنجم : دلیل اتقان 

 فصل ششم : دلیل نظم فراگیر

 دلیل امکان در اجزای ریز و درشت هستی فصل هفتم : 

 دلیل عنایت فصل هشتم : 

 دلیل استجابت دُعافصل نهم : 

 دلیل قانون حاکم بر انرژی موجود در طبیعت :  فصل دهم

 و مخلوقاتها فصل یازدهم : دلیل اختالف در پدیده

 فصل دوازدهم : دلیل پدیدة عدل 

 فصل سیزدهم : دلیل پدیدة زندگی و مرگ

 فصل چهاردهم : دلیل ظهور پیامبران و معجزاتشان 

 فصل پانزدهم : دلیل اعجاز قرآن 



 

 

 

 

 

 فصل اول 
 

  1نظرات فالسفه پیرامون مسئلة ایمان به خدا
و آرای فالسفه پیرامون هستی و صفات آن، پیرامون پدیدة زندگی  راتنظریات، تفک

زند. هر کدام و خصوصیات آن و نیاز هستی به آفریدگار مدبر، بر گرد سه محور دور می

کنند که الزمة آنها ای بُرهان و دلیل بر عقل بشر عرضه میمجموعهاز این محورها، 

بس بزرگ برای جهان هستی  ضرورت تسلیم عقل در پذیرش وجود آفریدگاری

 کماالت و مبرا از هر گونه نقص و عیبی است.  مباشد که آراسته به تمامی

صفتی است که هنگام تفکر و تفحص در هستی و نظر :  صفت حدوث ،محور اول

ها و عوارض ایجاد شده در آن، به جملگی صفات، خصوصیات، تغییرات، دگرگونی

 شود. برای عقل سالم انسان نمایان می

: صفتی است که خرد بشر، در نگاهی اندیشمندانه به هر  صفت امکان ،محور دوم

گونه که هیچ کدام از این کند؛ بدیناز اجزای این هستی بزرگ، آن را درک میجزئی 

صورتی غیر الوجود بالذات نیستند زیرا احتمال عدم مطابق یا وجودشان بر اجزاء، واجب

 باشد. جایز و بدون مانع میاز صورت فعلی، از نظر عقل 

در سراسر عرصة این هستی پهناور، نظم و :  صفت عمومی نظم و اتقان ،محور سوم

هماهنگی و اتقانی یکنواخت حکمفرماست؛ همزمان با این نظم و اتقان، حکمتی سرشار و 

_________________________________________________________________________ 

جهت آگاهی بیشتر از اصطالحات فلسفی به ترجمه فارسی کتاب بدایة الحکمة، تألیف استاد محمد  -1
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ای از هباشد که ناشی از ارادکند که نمایانگر تحقق اهداف و غایاتی میجانبه خودنمایی میهمه

 پیش تعیین شده، و برخوردار از رحمت و عنایت صاحب ارادة مذکور است. 

خواه این فیلسوفان زند؛ افکار فالسفة مؤمن به خدا، بر گرد این سه محور دور می

د. هر دو دسته از نپیرو یکی از ادیان الهی نازل شده توسط پیامبران باشند و خواه نباش

دهند که هر ای ترتیب و ارائه میخویش را به گونهنظری فیلسوفان مذکور، دالیل 

صاحب خرد منصف و بیداری را به اعتراف و پذیرش وجود آفریدگار و صفات واالیش 

های نظری دارند؛ هر گروه نیز به سبک و شیوة خاصی عمل نموده و دارای شالودهوامی

وة ارائه دلیل و تفاوتشان در شیباشد؛ اما علیرغم و مبادی فکری مخصوص به خود می

 کنند. یا اصطالحات کاربردی، همگی یک هدف کلی را دنبال می

که دارای فطرتی یکسان ـ با صرف نظر از بدیهی است که عقول بشری از آنجا 

ه منصفانه و بدون نقص و انحراف، اباشند، هر گتفاوت اندکشان در میان افراد ـ می

شان متعدد و اسباب و وسایل مورد استفاده هایشانمسیر فطریشان را طی کنند، گرچه راه

ای مشترک و بر حقیقتی واحد به همدیگر گوناگون باشد، بدون شک در نقطه

ها، حقیقت انسانپیوندند؛ یکی از این حقایق بزرگ و مشترک میان خردهای سالم می

باشد که با قدرت، علم، اختیار و وجود خداوند عزوجل به عنوان آفریدگار هستی می

 کند. اش، امور آن را رهبری میحکمت بالغه

و ایجاد شدن از عدم بوده و بر تمام « حدوث»فالسفه، که همانا صفت « محور اول»

کند، نظر بیشتر فیلسوفان و دانشمندان اجزای جهان و هستی پیرامونشان صدق می

 های پی در پیمخلص جویای حقیقت را به خود جلب نموده که با مالحظة دگرگونی
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در همة اجزای هستی و مخصوصاً در پدیدة حیات و زندگی که دارای سرآغازی 

 است.  1«حادث»اند که این هستی بزرگ، مشخص است، به این نتیجه رسیده

سپس با فهم صحیح خویش دریافتند که هر چیز متغیری که از صورتی به صورتی و از 

ع و صورتی ازلی یا قدیمی بوده دگرگون شود، امکان ندارد که دارای وضحالتی به حالتی 

باشد؛ پس بنا به حکم بداهت الوجود است و لذا تغییرپذیر نمیباشد؛ زیرا هر چیز ازلی، واجب

الوجودی دستخوش تغییر و دگرگونی یا نیستی و عدم عقلی، هیچ ذات یا صورت واجب

یرات، پذیرد که این دگرگونی و تغینخواهد گشت؛ از طرف دیگر عقل سالم هرگز نمی

 گردد، چرا که عقالً تسلسل محال است. وار ادامه داشته و به جایی ختم نمیسلسله

از آنجا که تمام فالسفه بر حادث بودن جهان هستی متفق گشتند، این حقیقت نیز بر 

الوجود است. این ای واجبایشان آشکار شد که جهان نیازمند محدث و پدیدآورنده

باشد که جز ل یعنی قانون علیت )علت و معلولی( میثمرة قانون بدیهی عقحقیقت، 

 جو و معاند، کسی با آن مخالفت نخواهد کرد. سنگدالن سیتزه

باشد، نظر برخی دیگر از فیلسوفان محقق و « امکان»که همان محور « محور دوم»اما 

ده سینا، دکارت، الک و الیپنز را به خود جلب نمودانشمندان جستجوگر نظیر فارابی، ابن

« امکان، استحاله، وجوب»گانة میان حاالت سه« وجود»گویند : معنی است. آنان می

کند، از این سه حال ن خطور میاباشد؛ بدین معنی که هر چیزی به ذهن انسمشترک می

الوجود( و یا ود )ممتنعجالواست، یا مستحیلالوجود خارج نیست : یا ممکن

 نماید. الوجود بودن هستی میممکنالوجود؛ لذا عقل آدمی حکم به واجب

هر چیز ممکنی عقالً ناگزیر از وجود مُرجحی است که جانب :  توضیح اینکه

اش را بر جانب عدم، ترجیح و برتری داده و آن را از حالت امکان نظری وجودی

_________________________________________________________________________ 

شود که پیش از وجود، در مرحله عدم و نیستی بوده و پس از فراهم حادث به هر موجودی گفته می -1

 آمدن اسباب و علل وجودیش، به صحنه وجود آمده است )مترجم(. 
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)موجود بالقوه( به وجود فعلی )موجود بالفعل( برساند؛ ولی نکتة مهم این است که آن 

کشاند، یعنی ذاتی که این هستی ممکن را از حالت امکان به طرف ایجاد میمُرجح، 

الوجود باشد باز نیازمند الوجود باشد؛ زیرا اگر آن نیز ممکنحتماً بایستی خودش واجب

مرجح دیگری برای وجود یافتن خواهد بود و در صورت ادامة این رویه، تسلسل پیش 

 ست. آید که آن هم عقالً باطل و محال امی

باشد نیز به نوبه خود و به شدت، « نظم و اتقان»که صفت عمومی « محور سوم»اما 

غلبه پیدا « ابن رشد»جلب نموده و برای مثال بر افکار نظر اکثریت مؤمنان را به خود 

 کرده و اکثر هشدارها و تذکرات قرآنی نیز بر این محور استوار گردیده است. 

 

  1نهسخنانی از فالسفه در این زمی

تمام »گوید : در استدالل بر وجود خداوند تبارک و تعالی چنین می« فارابی» -0

 الوجود؛ الوجود؛ قسم دوم : واجبموجودات بر دو قسمند : قسم اول : ممکن

محال بودن وجودش الوجود را غیر موجود در نظر بگیریم، به منزلة هر گاه ممکن

باشد نیازمند علتی جدای از خود مین، در عین حال جهت موجود شد نخواهد بود که

« جب الوجود بالغیروا»الوجود نیز تبدیل به که هر گاه آن علت وجود یابد، ممکن

الوجود را غیرموجود در نظر بگیریم، لذات. در صورتی که هر گاه واجبگردد نه بامی

د و لذا باشوجود یافتنش، محال خواهد بود و علتی نیز جهت وجود یافتنش در کار نمی

خواهد الوجود( الوجود بالغیر )ممکنکند زیرا در اینصورت واجبوجود غیری پیدا نمی

 الوجود بالذات. بود نه واجب

الوجودی جز از طریق روابط علت و معلولی، وجود نخواهد یافت و لذا هیچ ممکن

دور و تسلسل  چرا که عقالًیابد )ها بدون انتها ادامه جایز نیست این سلسله علت و معلول

_________________________________________________________________________ 

 ، تألیف شیخ ندیم الجسر. «قصة اإلیمان»به نقل از کتاب  -1
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الوجودی منتهی گردند الوجودها به ذات واجبباشند(؛ بنابراین الزم است که ممکنباطل می

 «. تعالی است و بس« اهلل»باشد و آن که همان موجود اول و سبب اولیة وجود می

الوجودهایی که وجود سزاوار است از مقایسة ممکن»گوید : نیز می« ابن سینا» -2

و آنهایی که هنوز وجود نیافته بلکه عقالً وجودشان جایز است، موجودی  اندپیدا کرده

دانیم که این جهان ممکن است و الوجود را فهم و استنباط نماییم. همه میاولیه و واجب

باشد تا آن را از حالت امکان خارج ساخته و به طرف وجود سوق دهد، نیازمند علتی می

 ات ... .چرا که وجودش بالغیر است نه بالذ

الوجود(، جز تفکر در خود موجود، بنابراین جهت اثبات این موجود اول )واجب

هایش نخواهیم و نیازی به استدالل بر یکی از آفریدهنیازمند چیزی دیگری نیستیم 

 «. توانند دلیل وجودی او باشندداشت، گرچه مخلوقاتش نیز می

من موجود هستم، »گوید : نیز می رسیده که او« دکارت»بعد از چند قرن نوبت به  -0

دانم که اما چه کسی مرا به وجود آورده است؟ و چه کسی مرا آفریده است؟ این را می

دانم که غیر مرا نیز او آفریده و هستی ام، ولی این را نیز میخودم خویشتن را نیافریده

 «. باشدمی« اهلل»بخشیده است؛ این ذات آفریننده، همان 

اگر پیش از زنده به دنیا آمدنم، »گوید : سررسیده و می« پاسکال»آن به دنبال  -4

اکنون وجود نداشته باشم؛ پس در این صورت مادرم مرده بود، امکان داشت که هم

الوجودی هست که وجود من در الوجود نیستم، اما الزاماً ذات واجبموجودی واجب

 «. است« اهلل»باشد، و آن گروه وجودش می

قبلی را در پیش گرفته و از طریق نیز همین شیوة « الیپنز»ف مشهور فیلسو -1

استدالل بر ممکن بودن هستی و مبدأ علت کافیه )تامه(، و رد هر گونه احتمالی که به 

الوجود را اثبات نموده و گفته است که این تناقض بینجامد، ضرورت وجود واجب

ممکن، از آن صادر شده است.  الوجود همان علت کافیه )تامه( است که هستیواجب



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

066 

 

و تمام صفات انتها بنابراین شکی نیست که آن ذات، دارای علم، قدرت و حکمت بی

 «. تعالی است« اهلل»باشد که همان کمال می

نیز با تأکید تمام بر محور عمومی نظم و « ابن رشد»مشهور جهان اسالم، فیلسوف  -6

کند که قرآن کریم توجه عموم مردم ی معرفی میاتقان، خاطرنشان نموده و آن را همان طریق

از این فراتر رفته و آن را یگانه راه شرعی جهت اثبات خدا را به آن جلب کرده و حتی 

 نماید : میگونه شروع به استدالل دانسته است؛ سپس ابن رشد با تکیه بر آنچه گذشت، این

ای که شیوه و طریقهویم شبا مطالعه و بررسی این کتاب شریف )قرآن(، متوجه می»

ت شناخت خدا(، خاطرنشان نموده و نظر همگان را بدان جلب کرده است، که )در جه

جنبة عنایت و توجه خاصی که بر انسان روا دیده و  -0شود : در دو مورد خالصه می

نام « دلیل عنایت»اند؛ این مورد را تمام موجودات و امکاناتی که به خاطر او خلق شده

آثار و خواصی که در پی آفرینش جوهرة موجودات، نظیر ایجاد جوهرة  -2ریم. گذامی

و ایجاد ادراکات حسی و عقلی در حیات و زندگی در اشیای جماد و فاقد حیات 

 «. نامیممی« دلیل اختراع»کند؛ این مورد دوم را موجودات، خودنمایی می

آیاتی از قرآن کریم استشهاد  سپس ابن رشد، استداللش را بسط داده و در تبیین آن به

اگر بخواهیم تعداد این قبیل آیات را برشمرده و به تفصیل آنها در جهت »گوید : نموده و می

آن عنایت و توجه خاص بپردازیم که بر وجود صانع و مصنوع )آفریننده و آفریده شده( اثبات 

 ...«. نمایند، چندین جلد کتاب را به خود اختصاص خواهند داد داللت می

در وصف جنبة عنایت و رحمت عالوه بر آنچه گفته شد هزاران دلیل دیگر -7

های مختلف خاص )خداوند( پیرامون محور تنظیم و اتقان، از جانب دانشمندان در زمینه

 های هستی، ساخته و پرداخته و ارائه گردیده است. های تجربی پدیدهعلمی و بررسی

پردازیم که در این ری به بیان اصول و محورهایی میبا تفصیل بیشت در گفتارهای بعد

 اند. چهارچوب قرار گرفته



 

 

 

 

 

 فصل دوم 
 

 بر سر دو راهی انتخاب 
 پیرامون قدیمی بودن و ازلیت، ناگزیر باید یکی از دو نظریة زیر را بپذیریم : 

ودن یکی اینکه به ازلی بودن هستی موجود، باور داشته باشیم؛ دیگر اینکه به ازلی ب

خالق دانا، حکیم، عادل، رحیم، مختار و مرید گردن اعتقاد بنهیم. زیرا پیدایش هستی، از 

نیستی محض و عدم مطلق و فراگیر بدون منشأ وجودی، عقالً و خود به خود باطل 

 پذیرد. است و هیچ اندیشة سالمی آن را نمی

تن تمام هستی و هدف انگاشاعتقاد به ازلی بودن جهان هستی، منجر به پوچی و بی

آن خواهد گشت که چنین چیزی با منطق خود وجود و به ویژه جوانب زندگی و حیاتی 

 باشد. سر ناسازگاری داشته و به کلی با آن در تناقض میبودن، 

و آثار حیاتی موجود در آن، جملگی نشانگر های هستی این بدان خاطر است که پدیده

تند که به هیچ عنوان ناشی از تصادف کور و ناآگاهانه داری هسنظم و هدفداری ثابت و دامنه

 خورد. برنامگی و ناهمگونی در آنها به چشم نمیباشند؛ چرا که اثری از بینمی

و قوانین مستحکم و که ازلی بودن هستی را قبول اما چگونه بر خود روا ببینیم 

علم، اختیار، اراده، ناپذیرش را ناشی از تغییر و تحوالت درونی مادة فاقد شعور، خلل

اختیاری و تدبیر و ... بدانیم که علیرغم این کمبودها در میزان و معیار علمی، ارادی، 

چنین نظر و اعتقادی داشته باشیم، بدون تردید  هر گاهگنجد. مدبرانة هیچ کس نیز نمی
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با خویشتن خویش و منطق عقلی و وجدانیمان به تناقض برخاسته و در عین حال با 

 خود وجود و حیات موجود در آن، در تعارض خواهیم بود.  منطق

جویی هستیم، الجرم از خود حال که دارای عقل، احساس و روحیة حقیقت

 اساس و واهی را بر لوحة روان پاکمان نقش نماییم. پذیریم که چنین عقیدة بینمی

طالن و پس هم اینک که یکی از دو راه مورد نظر، ارزش خود را از دست داده و ب

انحرافش بر ما روشن گشته است، مسلماً نتیجه چنین خواهد بود که راه دیگر را 

همان راه ایمان به ، برگزیده این راهِبرگزیده و با یقین و اطمینان در پیش گیریم. 

آفریدگار ازلی و ابدی است که دانا و تواناست و صفات حکمت و اراده همراه با عدل 

رتو افکند و تمام هستی و زندگی موجود در آن را با و رحمتش بر گسترة وجود پ

 صفات جمال و کمالش آفریده و مظهر ارادت خویش قرار داده است. 

ام، گمان نکنید که در پی اما اینکه من )نگارنده(، تنها دو راه جهت انتخاب مطرح نموده

پس از جستجوی ام، بلکه در راستای دستیابی به حقیقت راه سوم )یا چهارم و ...( نگشته

ام که راه یا انتخاب سومی در کار نیست؛ بدین منظور تأمل و اندیشة بسیار زیاد دریافته

ام، سخنان پژوهشگران و فالسفه را وارسی نموده، اسب خیاالت را زین کرده و بسی تاخته

راه دیگری را ام، اما کرده و باالخره نهایت توان فکری و نظری خویش را به کار گمارده

 ام؛ لذا یقین حاصل نمودم که جز دو راه مذکور، محور دیگری وجود ندارد. نیافته

کامل هر دو طرف قضیه، تصمیم گرفتم که تمام آنچه را بر بنابراین پس از بررسی 

گویی ام را بر هم زند و مرا دچار تناقضام سنگینی کرده و آرامش درونیفکر و اندیشه

بخش تکیه زده تا حقیقت دور ساخته و بر منطقی اطمینان از خودنماید،  و بحران درونی

را بیابم؛ سرانجام باوری راستین بر وجود آفریدگار بسیار دانا، توانا، عادل و مختار پیدا 

نموده، خود را بندة او قرار داده و معتقد گشتم که جز وی خدایی وجود ندارد و آن 

ا در قالب منطق ریاضی قرار داده و تحت توانیم همین دلیل رتعالی است. می« اهلل»ذات 



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل

 

069 

مطرح سازیم )بدین ترتیب که( : هیچ فرد عاقلی « الزام عقلی میان وجود و عدم»عنوان 

در جهان، به این حقیقت شک ندارد که نقطه مقابل وجود، عدم است و در البالی وجود 

 و عدم یا در ورای آن دو، چیز )حالت( سومی قابل تصور نیست. 

ای در مقابل هم قرار دارند که هر گاه یکی از آن دو به گونهوجود و عدم( این دو )

دار باشد، آن دیگری منتفی است و برعکس هر گاه یکی از آن دو منتفی باشد، دیگری میدان

 باشد و به تعبیر فالسفه و اهل منطق، همانند ایجاب و سلب، نقیض همدیگرند. معرکه می

 پرسیم : ویش عرضه کرده و میرا بر عقل خدر اینجا سؤالی 

کدام یک از این دو )وجود و عدم( به طور مطلق و بدون تکیه بر موجود مشخص 

که نقطه مقابل آن، عدم محض و  ی«وجود»تواند اصل به حساب آید؟ دیگری، می

آدمی خطور مطلقی که قبل از تصور هر چیز، به ذهن « عدم»نیستی فراگیر است؟ یا 

 موجودی است(؟ قابل هر شییء کند )و نقطه ممی

ای احتمالی برای هر کدام از آن دو برای پاسخ به این سؤاالت، ناگزیر به طرح فرضیه

ها را در ظرف قضاوت عقلمان قرار داده و هر چه که عقالً محال و پردازیم؛ سپس فرضیهمی

ر ممکن نیست غیبه نظر رسید، آن را دور انداخته و آنچه را عقالً محال و غیر ممکن است 

بردار باشد رد نموده و عکس آن را انتخاب پذیریم؛ به تعبیر دیگر : احتمالی که نقضمی

کنیم : ابتدا در ذهن خویش چنین نماییم. فرضیة احتمالی را بدین صورت مطرح میمی

کند، به کنیم که اصل در تمام آنچه که جودشان به فکر و ذهن انسان خطور میمیفرض 

بدون استثناء، عدم مطلق و فراگیر است؛ بدین معنی که تمام چیزهایی که طور کلی و 

کند، همگی فاقد ذات، صفات، عنصر خطور میاحتمال وجود و عدمشان به ذهن انسان 

 باشند )اصالت عدم(. بسیط اولیه، نیرو، و به طور کلی تمام آثار و مظاهر وجود می

قلمداد « اصل»طبق فرضیة احتمالی ما، این عدم محض و فراگیری که پرسیم : سپس می

 ای توانسته وارد دایرة وجود گشته و موجود شود؟ گردیده است چگونه و به چه وسیله
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محیط  را دری رایودات بسجکنیم؟ آیا مگر موآیا ما وجود خویش را احساس نمی

در این صورت چگونه این عدم محض، تبدیل به ذات، کنیم؟ اطراف خود مشاهده نمی

 ها گشته و چطور به خودی خود، از نیستی به صحنة هستی آمده است؟ ات و تواناییصف

دانیم که حرکت این موجودات از عدم به طرف وجود، جز به کمک نیرویی می

حال آنکه در طرح احتمالی فرض کردیم که آن نیرو نیز پذیر نیست؛ بخش امکانهستی

 وجود دارد. 

کنند که تغییر و تحول عدم محض، روشنی حکم میهای سالم بشری به اتفاق و عقل

چرا که از نیستی به جانب هستی و وجود، به خودی خود عقالً محال و ناشدنی است؛ 

 تواند به وجود بیاورد. و هیچ هم هرگز چیزی را نمیباشد؛ خود عدم، هیچ )الشیء( می

ر و غیر قابل قبول اعتباکنیم که فرضیة احتمالی ما فاقد با این توضیحات مالحظه می

و جز احتمال بعدی که درست نقطه مقابل و نقیض اولی است، راه دیگری باشد می

که وجودش اصل است )نه است؛ وجود موجودی « اصالت وجود»وجود ندارد و آن 

 برگرفته از چیز دیگر(. 

 پردازیم : اکنون به طرح فرضیة احتمالی بعدی که یگانه احتمال موجود نیز هست می

کنیم که اصالت در بین وجود و عدم، متعلق به یکی ر ذهن خویش چنان تصور مید

 )نه برگرفته از چیز دیگر(. باشد می اولیه(از آن دو است که وجودش، اصلی )و 

ال و غیر ممکن است حعقل م لی، از نظرحتماآیا طرح این فرضیة اگوییم : سپس می

  ؟کندچیزی هست که آن را نقض می و

رسیم که ناقضی برای طرح اندکی بررسی و کاوش عقالنی به این نتیجه میاما با 

احتمالی ما وجود ندارند تا قبول آن را غیرممکن سازد. بنابراین عقالًَ باید به پذیرش و 

ما از درک گام برداریم؛ گرچه عقل و خرد اثبات آن، گردن نهاده و در این مسیر 

 نتها( که ذاتی تغییرناپذیر است، عاجز باشد. او ابدی )بیابتدا( موجودی ازلی )بی
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چیزی که در تناقض با طرف مقابل خود به عنوان گوییم : در ادامة طرح خویش می

اش نیازی به تفسیر و تعلیل اصل، پذیرفته و اثبات گشته است، در اثبات اصالت وجودی

یی نیاز به آید؛ معموالً برای چیزهانیست، زیرا در این صورت، اصل به حساب نمی

 تعلیل و تفسیر هست که وجودشان اصیل نبوده، بلکه در گروه چیز دیگری باشد. 

درست است که »گوید : اما این وسوسة شیطانی که به اذهان برخی خطور کرده و می

ای خود به خود ، وسوسه«خدا این هستی را آفریده، اما چه کسی خدا را آفریده است

باشد؛ چرا که مبتنی بر قیاسی فاسد است و قی قابل رد میعقلی و منطباطل و با برهان 

حادث و الوجود، بر موجودی موجودی ازلی، ابدی و واجبآن عبارت از قیاس 

الوجود است که نسبت بین وجود و عدمش یکسان بوده و بلکه اصل آن، عدم ممکن

  1باشد.است و وجودش در گروه قدرت و ارادة موجودی اصیل الوجود می

الوجود، ابتدا و سرآغازی برای وه بر آن، عقالً درست نیست که موجود اصیلعال

گردد که وجودش اصل نبوده و( وجودش تصور گردد، چرا که در این صورت )ثابت می

نیاز به سببی پیدا خواهد نمود تا آن را از حالت نیستی و عدم به صحنة وجود آورده 

 دن متناقض است. الوجود بوباشد. لذا چنین حالتی با اصیل

گوییم : چیزی که وجودش اصیل و اولیه باشد، عقالً نباید در عدم بوده در نهایت می

و یا )پس از وجود یافتنش( عدم و نیستی بر ذات یا صفاتش عارض گردد؛ زیرا هر 

برهه از زمان را که برای عارض شدن عدم بر آن فرض نماییم، به علت آنکه وجودش 

 دهد. لذا هرگز نیستی برایش روی نمیعدود گردد و اصل است، نبایستی م

_________________________________________________________________________ 

کواشف زیوف فی المذاهب الفکریة »م جهت آگاهی بیشتر مراجعه شود به کتاب دیگری از مؤلف به نا -1

 . 124تا  121منبع پیشین، ص « المعاصرة

*. البته بهتر است خوانندگان عزیز به ترجمه بدایة الحکمه، مرجع پیشین یا هر کتاب قابل دسترس 

 دیگر مراجعه نمایند )مترجم(. 
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پس از آن که به ضرورت عقلی دریافتیم که اصالت، از آن وجود موجودی است که 

الوجود است، نگاهی به خویش و موجودات و محسوسات پیرامونمان عقالً واجب

صالت وجودی و تواند دارای ااندیشیم که : آیا هیچ کدام از اینها میانداخته و با خود می

ازلی باشد؛ یا همه حادث و غیر ازلی بوده و پس از وجود ابتدای ذاتی، یعنی وجود بی

گردند؟ آنچه برای همة ما حقیقتی نیز دستخوش حدوث، تغییر و تحول یا زوال و فنا می

ولی بعداً به وجود آمده و ایم انکارناپذیر است، این است که ابتدا هیچ کدام از ما نبوده

دانیم که پس ایم؛ این را نیز میصفاتی ویژه از سایر موجودات این هستی متمایز گشتهبا 

هم ما و هم سایر جانداران دیگر به سوی عدم شتافته و نیست و نابود از مدت زمانی، 

کنیم که بسیاری از موجودات این هستی، قبالً خواهیم شد. بدین ترتیب مالحظه می

)و پس از آن مرده و یا خواهند مرد(؛ این پدیدة  اندنبوده و سپس ایجاد گشته

گردد. انگیز لحظه به لحظه و در یکایک اجزای هستی به وفور مشاهده میشگفت

های متعدد و تغییرپذیر، از اجزای این هستی مشهود و محسوس گرفته تا صورت

همة  ها و نیروهای ذاتیشان، از مرگ گرفته تا زندگی و برعکس، و به طور کلیویژگی

جزء نامتناهی، در ممکنات این جهان از کوچکترین جزء متناهی گرفته تا بزرگترین 

راستای قوانین استوار هستی و معیارهای اولیه و فطریشان، بیانگر این حقیقتند که همگی 

های پی در پی در نتیجة علل و اسباب مؤثر و کارآمدی و دستخوش چنین دگرگونی

ل و اسباب را دنبال نماییم، سرانجام به سببی مجهول الذات و اند؛ اگر این سلسلة علشده

گردیم که همان سبب األسباب یا به تعبیر دیگر، سبب اول است؛ این نامعلوم منتهی می

سبب اول بنا به ضرورت عقلی باید همان موجودی باشد که دارای اصالت وجودی 

 ار عدم خواهد گشت. ای که نه قبالً در عدم بوده و نه هرگز دچاست، به گونه

الوجودی که گردد که آن موجود اصیلبا رسیدن به این مرحله، برایمان روشن می

و فاقد اصالت وجودی به الوجود منشأ به وجود آمدن تمام موجودات حادث و ممکن
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باشد و ها و صفات مقدس میآید، همان خالق و پروردگاری است که دارای نامشمار می

 تعالی است. « اهلل»بزرگترین نامش، 

نموده تا صاحب خردان روشن ضمیر و  عقلی اشارهقرآن کریم نیز به این دلیل 

های نظریات دقیق فلسفی را بر وجود اهلل عزوجل راهنمایی کند که نامدهندگان ارائه

 مبارک و صفات باشکوه و شوکتش بر سراسر هستی پرتو افکنده است. 

 فرماید : می سورة طور 01خداوند عزوجل در آیة 

                      (01 / طور) 

گونه خالقی آفریده اند و( بدون هیچآیا ایشان )همین جوری از عدم سر برآورده»

 «.خودشان آفریدگارند؟اند و( اند؟ و یا اینکه )خودشان خویشتن را آفریدهشده

به خود و بدون ایجادکننده، توان هیچ حرکتی به طرف  بدیهی است که عدم، خود

ها نیز قادر نیستند که خویشتن را بیافرینند. پس تنها احتمال وجود ندارد؛ بنابراین، انسان

ای آنها را خلق نموده که وجودش، اول و ماند، این است که آفرینندهمقبولی که باقی می

 زوجل است و بس. ع «اهلل»باشد و آن، ذات اصل تمام هستی می

                    ( 13 /فرقان) 

 «.میردو )در همة امور( بر خداوندی تکیه کن که همیشه زنده است و هرگز نمی»

الوجود همان اصیل این استدالل بدین نتیجة قطعی رسیدیم که تنها موجود اولیه وبا 

و صفات کمالش  ود مبارک و حیاتجم هرگز در وذات پروردگار سبحان است که عد

 نداشته و نخواهد داشت.  راه
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 بخش زیر است : سهاین فصل شامل 

ایمان به خدا و تسلیم در برابر او، الزمة فطرت بشری است ولی بخش اوّل : 

 .کفر و نافرمانی، امری خارج از فطرت

راگیری است که در برگیرندة عقل، نفس، قلب فطرت، ساختار فبخش دوّم : 

 .باشدو احساسات وجدانی می

احساس فطری در ایمان به خدا، امری مشترک میان تمام بخش سوّم : 

 .انسانها است

 



 

 

 

 

 

 بخش اول : 
 

ولی کفر و ایمان به خدا و تسلیم در برابر او، الزمة فطرت بشری است 

 نافرمانی، امری خارج از فطرت
ها و زمین است و هموست که تمام موجودات زنده ، آفرینندة آسمان«اهلل»ی ذات واال

احساسات، انواع محرک، انگیزه و ادراک را به آنها عطا کرده و را خلق نموده و غرایز، 

های فهم و استنباط و معیارهای عقلی تمییزدهنده موجودات برتر را با استعداد و توانایی

 یح، هدایت و گمراهی و ... مجهز نموده است. بین حق و باطل، صحیح و ناصح

خداوند سبحان در تمام مخلوقات زنده و غیر زندة خویش، استعدادهای مناسبی 

نهاده که خواسته یا ناخواسته تسلیم و فرمانبردار ربوبیتش هستند. از جملة این 

گویی است که در برخی به گو و شکرانهت و ساختار فطری تسبیحاستعدادها، سرش

به صورت ارادی صورت غیر ارادی و تسخیری و در برخی دیگر )مانند انسان و جن( 

های گوناگون، به منزلة آیات و کند. البته همة این ساختار و فطرتخودنمایی می

 اش داللت دارند. های روشن، بر ذات و ربوبیت یگانهنشانه

نیوی آفریده، عالوه بر فطرت اما از آن جا که خداوند، انسان و جن را به منظور امتحان د

ها عطا ای نیز بدان)تسخیری( یکسانی که همانند سایر مخلوقات، در نهادشان قرار داده، اراده

توانند آزادانه در زمینة پذیرش حق و اعتراف و بر خداوندی خدا، نموده که به وسیلة آن می

حوزة محدود ـ در چهارچوب یا عدم پذیرش حق و نافرمانی در برابر پروردگار 

گیری و عمل نمایند؛ اما خارج از این چهارچوب اندک، )آنها نیز اختیاراتشان ـ تصمیم
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چون و چرای آفریدگارشانند. اما خداوند به همانند سایر مخلوقات( قهراً و ذاتاً تسلیم بی

های مختلف منظور کامل نمودن مقتضیات این امتحان دنیوی، آرزوهای نفسانی و شهوت

العاده زیادی را همراه با استعداد و توان قهر و غضب متناسب با و حیوانی( فوق )انسانی

توانند پا را از دایرة تکالیف فراتر حیات دنیوی، در درونشان قرار داده که به مقتضای آن می

های فطری و نمایند؛ گذشته از توانایی د اوامر و نواهی پروردگار را نقضینهاده و حدو

در خدمتشان قرار داده تا بدین وسیله بر هر راهی و اسباب خارجی را نیز  درونی، امکانات

 کنند، قدم گذاشته و به مطلوب خویش برسند. که دوست دارند و انتخاب می

در زمینة  †نسپس جهت تکمیل چهارچوب امتحانی مذکور، بیاناتی را توسط پیامبرا

ست تا به اختیار و ارادة خویش شان ارسال نموده اها و تکالیف محولهتبیین مسئولیت

یکی از دو راه تسلیم و ایمان خاضعانه در برابر پروردگار، یا نافرمانی، کفر و عنادورزی 

با آفریدگار را برگزیده و باالخره در سرای ابدی پر از نعمت بهشت یا منزل همیشگی 

 پر از عذاب جهنم ماندگار شوند. 

های شهوانیشان درست مراه با هوا و هوسوجود این ارادة آزاد در انسان و جن، ه

هایشان را پوشانیده تا از قید ضوابط و شبیه پردة نازک گرد و غباری است که روی قلب

نیروهای زیر فرمان درونی و بیرونیشان به  پیامدهای تکلیف، رها شده و با به کارگیری

 شیرینی لذاتی زودگذر بسنده کنند. 

یزی نهفته است که روح، نفس، قلب و تمام احساسات اما در زیر این پردة نازک، چ

و تمایالت خداگرایانه را در خود داشته و سبب خضوع و تسلیم در مقابل ربوبیت 

های فکری و عقلی بسیاری نیز به منظور گردد؛ عالوه بر این، معیار و مالکخداوند می

 داوندیش اقرار نمایند. هدایت و راهیابی به سوی پروردگار، در آنها گمارده شده تا بر خ

فطرت ربانی بنا به ساختار فطری افراد و به فراخور ظرفیت، اندازه و نحوة وظایف و 

 باشد؛ از جملة این تقسیمات فطری عبارتند از : تکالیفشان، متنوع می



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل

 

011 

گردانی رویدار گرایش )به مطلوبی مانند خدا( یا عدم تمایل و عهده دربخشی  -0

انسانی که خداوند، آن را بر فطرتی خداگرایانه و « نفس»بیل از قباشد؛ )از آن( می

 خداجویانه سرشته است. 

)در ایمان خدا( و یا مصدر اضطراب دار تأمین آرامش و طمأنینه بخشی که عهده -2

آدمیزاد، که از یک طرف منشأ « قلب»و شک و گمان )در این زمینه( است؛ از قبیل 

دهندة ساختار فطری در قبول ربوبیت خداوند و تسکینبخشی گزینی و اطمینانآرامش

 باشد. بشر در پذیرش تسلیم در برابر پروردگار می

دار دستیابی به لذت خوشبختی و سعادت پایدار و یا احساس بخشی که عهده -0

که ساختار « احساسات وجدانی»ناامیدی، دلتنگی، افسردگی و بدبختی است؛ از قبیل 

ای که در حالت خضوع، خشوع و فرمانبرداری خداوند، لذت آفرینشی آن به گونه

ای افسرده، خوشبختی را بروز داده و در حالت انکار و سرتافتن از بندگی خدا، به توده

 شود. سرخورده، بدبخت و سرگردان تبدیل می

باشد؛ خواه مستقیماً به جویی در اشیای متفاوت میدار حقیقتبخشی که عهده -4

ها صورت گیرد؛ از قبیل از راه استدالل بر پدیدهجگانه و یا غیر مستقیم کمک حواس پن

و نیز اصول و معیارهای عقلی،که ساختار اولیه و « استعداد و نیروی اندیشه و تفکر»

و حصول معرفت پروردگاری آفریدگار و گردن نهادن در برابر خداوندیشان در دستیابی 

بوبیت، اسماء، صفات، الوهیت و عبودیتش شکل اش در راوامر و نواهی و قبول یکتایی

 گرفته و ریشه دوانیده است. 

ای فطری و اولی در نهاد هر تمام ارکان و جوانبی که از نظرتان گذشت، به گونه

باشند که )اگر به درستی به کار گرفته شوند( موجب راهیابی انسانی نهفته می

واهند گشت؛ ایمان و اسالمی که ریزی ایمان و اسالمی صحیح خصاحبانشان به پایه
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کند و به همین منظور قرآن را نازل و رس از انسان طلب میحسابوخداوند دادرس 

 را برانگیخته است.  †پیامبران

اند که فطرت را تنها در چهارچوب در اینجا بسیاری از افراد دچار بدفهمی شده

؛ در حالی که از سایر کننداحساسات عمیق وجدانی جستجو نموده و به آن بسنده می

 گردند. های فطری وجودشان غافل گشته و لذا از رسیدن به حقیقت محروم میبخش

های فکری و تن به دالیل و برهانبرخی از این افراد گاهی به شدت، مخالف پرداخ

ای ها، خارج از دایرة فطرت اولیهگونه استداللکنند که اینعقلی هستند، زیرا گمان می

حقیقی و ایمان و ها ارزانی داده و دستیابی انسان به معرفت به انسانداوند است که خ

دانند؛ اما به فطرت و جستجو پیرامون آن میاسالم راستین را تنها در گرو پرداختن 

های قرآنی را ها و استداللچنین تصوری کامالً اشتباه است، زیرا اگر ما به دقت حجت

اندیشه و کنیم که بر مبنای گیری نماییم، مالحظه میپیرامون مسایل دینی بررسی و پی

اند. این بدان علت است که خداوند عزوجل، ریزی شدهپایهعلم و منطق )صحیح( 

ها و افکار آدمیان را طوری سرشته است که حق را دریافته و آن را اذعان دارند. لذا عقل

های لمی و منطقی، بخشهای فکری، عها و استداللآیات قرآنی با ارائة این برهان

انگیزانند تا بدین ها را برمیدار انسانفطری نفس، قلب و احساسات وجدانی ریشه

ای استوار تربیتی از تمام زوایای وجود بشری در جهت محکم و قلعه ترتیب دیواری

 ایمان صحیح و پایدار به خداوند ایجاد نمایند. 

قرآنی، پایدارترین راه جهت رسیدن به سرانجام اینکه، پیروی نمودن از این برنامة 

حقیقت است و برعکس مخالفت با آن، حرکتی ناقص و لنگان در این زمینه به حساب 

یا بخش آید؛ این سیر و حرکت مخالف، خواه فقط به کمک نیروی فکر و اندیشه می

فکری و دور از اصول و نفسانی فطرت یا وجدانیات صرف و خالی از فکر و دالیل 

 ای خردمندانه صورت پذیرد، نتیجة واحدی را به دنبال دارد. معیاره
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ترکیب و نتیجة این شیوة حرکت ناقص، در زمینة آموزش افراد عبارت است از : 

عاری از هر گونه احساسات وجدانی و ایمانی، یا ساخت  گرا وتأسیس متفکرانی مادی

نهند و از رسیدن به یو تکوین نیروهای عاطفی محض است که ناآگاهانه گام در راه م

 مانند. می حقیقت باز

برانگیز، از گرایان جنجاللوح، هر گاه در رویایی با مادیچنین افراد عاطفی و ساده

زده به جنبة نفسانی پناه شوند، شرمگین و خجالتارائه دالیل قاطع عاجز و درمانده می

؛ عالوه بر این، هر گاه در گردندیا راه )دین( را تغییر داده و دچار انحراف می هآورد

های شهوانی شوند، نیز دستخوش تردید و شبهات گشته یا اسیر هوا و هوس درون خود

 همان حالت قبلی دامنگیرشان خوهد شد. 



 

 

 

 

 

 بخش دوم : 
 

فطرت، ساختار فراگیری است که در برگیرندة عقل، نفس، قلب و 

 باشد احساسات وجدانی می
 گویم : اینک می در بخش اول از نظرتان گذشت، همای که بعد از بیان مقدمه

آن بخش از بعد فطری انسان که به ساختار فکری و عقلی پیرامون مسئلة ایمان به 

ربوبیت و الوهیت خداوند یکتا و لزوم خضوع و فرمانبرداری ذات مقدسش مربوط 

ن علمی های فراواشود، همان هدف و مقصودی است که در بیانات و دالیل و حجتمی

ل شده صگردد؛ دالیل و بیاناتی که از راه وسایل شناخت بشری، حاو عقلی مالحظه می

 زند. های این کتاب نیز بر محور آن دور میو بیشتر مباحث و مقوله

پردازم که شامل اما من اینک به تبیین و روشنگری آن بخش از فطرت انسان می

و بدون شک، تنها خداست که بتواند  گرددنفس، قلب و احساسات وجدانی پایدار می

 گردم. مرا توفیق دهد؛ لذا بر او توکل نموده و به سویش باز می

 

 فطرت و طبیعت نفس، قلب و احساسات وجدانی 

حواس و احساسات وجدانی، همگی بر سرشتی یکسان و در مسیر یک نفس، قلب، 

ان و بخشش نموده و در اند که از آن طلب یاری، تونیروی مطلق و غیبی انسجام یافته

انگیز به وسیلة ها بدان پناه برده و موقع رخدادهای ترسناک و وحشتهنگام سختی

 نمایند. و قوت مینزدیکی و مؤانست با آن )نیرو(، احساس امنیت 
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ها بر آن چیره گردد و های غفلت، بر این فطرت کشیده، تاریکیهر چند که پرده

هنگام یح و مستقیم خویش منحرف شود، الجرم صحتوسط هواهای نفسانی از مسیر 

و حوادث بیمناکی که احساس ناتوانی و  دو تنگناهای شدیواقع شدن در بالیا 

 درماندگی نماید، به خود اصلی بازگشته و هشیار و بیدار خواهد شد. 

عالوه بر این، اولین احساسی که در نتیجة تأمل و اندیشیدن انسن در وجود خویشتن 

شود، احساس گر میدهد و در ژرفای درونش جلوهرافش به وی دست میو هستی اط

باشد که بر تدبیر و تنظیم امور جهان، وجود نیرویی بسیار عظیم و فراگیر بر هستی می

حاکم بوده و تمام حوادث آن از قبیل حیات و مرگ، سازندگی و ویرانی، دگرگونی و 

د. یقیناً احساس بر وجود چنین نمایپیشرفت، حرکت و سکون و ... را رهبری می

کند. انسان چه نیرویی، انسان را به سوی ایمان به دارندة آن نیرو، راهیابی و هدایت می

بتواند بر صدق این احساس، دلیل و برهان اقامه کند و چه نتواند، حتماً حقیقت آن را 

یهی و گواهی دریافته و کامالً بدان ایمان خواهد آورد؛ چرا که دلیل فطرت، دلیلی بد

ای حقیقی است که گوی سبقت را از شواهد و دالیل نظری ربوده و چه بسا نتیجه

 دهد. تر از آن به دست انسان میدقیق

برای ایمان و اعتقاد داشتن انسان به چیزی، کافی است که جنبة احساسات فطری، 

و فالسفه اش با نتایج نظری و دستاوردهای پژوهشگران و دانشمندان بدیهی و عینی

سازگاری و همخوانی داشته باشد، یا درک و احساساتش همسو با درک و احساسات 

 شمار همنوعش در جامعة انسانی باشد. حقیقی و صادق مجموعة بی

شود که سالمتی فطرت و پاکی و صفای احساسات نهفتة درون حتی گاهی گفته می

ک انسان از بسیاری بدیهیات و انسان، یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل اساسی در در

 ید. آهای حقیقی در طول حیاتش به شمار میای از معارف و شناختدستیابی به بخش عمده
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العاده بزرگ و مسلط بر احساسات فطری انسان بر وجود نیرویی فوقاینکه گفتیم : 

ری گردد، به روشنی بیانگر وجود آفریدگامنجر به احساس وجود دارندة نیرو میهستی، 

 باشد. در طبیعت می

های زیادی در زندگی واقعی و عینی انسان و ساختار تکوینی و فطریش وجود نمونه

دارد که با زبان حال بر وجود موجودی که هم اینک در صحنة هستی بوده و خواهد بود و 

کند؛ این حقیقت با پیشرفت گونه کم و کاستی یا زیادتی است اعتراف می به دور از هر

 تر خواهد گشت. های علمی و کشفیات تجربی، روز به روز روشنو بررسیبحث 

ایم، فاقد هر گونه دلیلی غیر از ها دست یافتهبسیاری از علوم و معارفی که بداندر واقع، 

باشند و هر چند که علوم تجربی و اکتشافات بشری دلیل فطری و احساسات درونیمان می

 ر در مورد آنها بر شناختمان نخواهند افزود. نیز پیشرفت نمایند، حقیقتی بیشت

 پردازیم : هایی در این زمینه میاینک به بیان نمونه

مکیدن پستان مادر توسط نوزادی که تازه چشم به جهان گشوده، درحالی که نه  -0

اش اقتضای چنین امری را نموده و نه دلیل حسی کسی او را تعلیم داده، نه درک عقلی

 شود. پیدا می ظاهری برای آن

مادری که بدون دانستن راز مهرورزی، عطوفت مادرانه، نگهداری، تربیت و  -2

کند؛ در حالی که همین کار منجر به ورزیدگی محافظت از بچه، اقدام به چنین امری می

گیرد و به های روابط اجتماعی از همین جا شکل میو پختگی کودک شده، اولین پایه

اگر مادران در ابتدا نیز راز و رمز این انجامد؛ حال اینکه انی میهای انستشکیل جامعه

شان چیزی بر اقدامات دلسوزانه و عواطف مادرانهکردند، امور را دانسته و درک می

 شد. افزوده نمی

تمام موجودات زندة جهان، به کمک احساس و غرایز فطری که خداوند در آنها  -0

های غریزیشان های حیاتی و نیازمندیمودن خواستهن قرار داده، اقدام به برآورده
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زندگانی و استمرار نمایند؛ گرچه هدف و غرض این کار ـ یعنی محافظت برحیات، می

آفریند گونه هر چیزی را میبقای نوع ـ را نیز درک نکنند. پاک ومنزه کسی است که این

 پردازد. و در مسیر دوام و بقایش، به هدایت )درونی و بیرونی( آن می

ای خوریم؛ خواه بدانیم که خوراک، وسیلهشویم، غذا میهنگامی که گرسنه می الف(

 جهت بقای حیات و زندگیمان هست یا ندانیم. 

نماییم؛ خواه با احساس سرما، خود را به کمک لباس و پوشاک گرم محافظت میب( 

 بدانیم که سرما یکی از عوامل نابودی بدنمان هست یا ندانیم. 

، چه بر ضرورت و لزوم آن جهت خوردن پیدا می کنیم  میل بهح آنزیمها با ترش( ج

 ها واقف باشیم و چه نباشیم. موجود در خوراکیتجزیه و تحلیل مواد آهکی و سایر فلزات 

احساس به وجود روح یا جوهرة حیات در خویشتن نموده و بدون آنکه با یکی د( 

و بر بقا و دوامش حرص به دفاع از آن پرداخته از حواس ظاهریمان آن را درک کنیم، 

افتد که بسیاری از مردم جز احساس درونیشان قادر به ورزیم. حتی گاهی اتفاق میمی

 ارائه دلیل و برهانی بر وجود آن نیستند، ولی در عین حال وجودش را باور دارند. 

بت، نفرت و ... کینه، رغدر درون خویش، وجود عواطف و وجدانیاتی نظیر محبت، ) ه

کنیم بدون اینکه قادر به ارائه دلیلی بر اثباتشان باشیم؛ این در حالی است که را احساس می

 اند. بدون شک سراسر وجودمان را فراگرفته

کنیم، اما دلیلی جز در وجود خویش، شهوت، درد و لذت را احساس میو( 

چیزی، دلیل بر وجود بر اثباتشان نداریم. بدیهی است که حس نمودن احساسمان 

باشد؛ خصوصاً اینکه سایر مردم نیز چنین احساسی را داشته باشند که معلوم داشتنش می

گردد امری صرفاً خیالی و ذهنی در برخی افراد نیست. بدون تردید یکی از این می

است که با عظمت ر وجود پروردگاری ب احساسات فطری صادق در وجود ما، احساس

هان را آفریده و طلب دعاکنندگان را استجابت نموده و درخواستشان و هیمنة خویش، ج
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سازد؛ و باالخره بر حسب را برآورده ساخته و توفیق و یاری خویش را قرینشان می

اعمال و کردارشان به محاسبه و محاکمة آنها اقدام نموده و سرانجام، بدانان پاداش و 

 کشاند. ثواب داده و یا به عقوبت می

ها و تنگنا( با تمام وجودش، خدا را که انسان )در هنگام سختیجهت است  به همین

کند گرچه ذات خواهد؛ چرا که احساس میبه فریاد طلبیده و از او یاری و کمک می

باشد، اما در عین حال بسیار به وی نزدیک خدا از محدودة حواس ظاهریش خارج می

دا، منجر به بروز احساس است. سپس همین احساس فطری و درونی بر وجود خ

ها، نظام مشود که عبارت از احساس نیاز این هستی وسیع با تمامیدیگری در انسان 

اتقان و ابداع، به هم پیوستگی و حیات، آبادانی، مرگ و ویرانی و ...، به قدرت و علم و 

 اراده و حکمت پروردگار بلندمرتبه است. 

ها ن در نهاد و طبیعت تمامی انسانبه طور مشترک و یکساچنین احساسی فطری، 

باشند؛ به تعبیر دیگر علیرغم وجود تمایالت و هست که دارای قوة درک و شعور می

های ساده و ها و جامعهگرایشات مختلف و مراتب متفاوت درک و فهم، از محیط

 زیان گرفته تا اندیشان و سادهابتدایی گرفته تا ممالک و جوامع پیشرفته، و از ساده

نشینان صاحب فنون و علوم و صنایع، همه و همه در این احساس روشنفکران و محفل

 باشند. فطری شریک و سهیم می

های نفسانی و شهوانی، دچار ضعف و سستی گاهی این حس مقدس بر اثر عارضه

گردد، گاهی های فراوان، زیر پردة فراموشی پنهان میزدگیگشته و زمانی به سبب غفلت

لت سیطرة غرور طغیانگر یا تمایالت فاجرانه، به سرحد فنا و نابودی نزدیک نیز به ع

کننده، این های ویرانگر و ناامیدافتد که در هنگام بروز سختیو بسیار اتفاق میشود؛ می

شان به هم پیوند خورده وجهت نجات خویش، ها بیدار شده و اجزای گسیختهفطرت

 گردند. بر همه چیز میدست به دامان نیرویی غیبی و غالب 
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در مورد خداوند عزوجل سؤال نمود؛ امام از « /جعفر صادق»روزی شخصی از امام 

 ای؟ جواب داد : بله. شخص پرسید : آیا تاکنون به مسافرت دریایی رفته

 دوباره پرسید : آیا تا به حال برایت پیش آمده که گرفتار طوفان شوی؟ جواب داد : بله. 

آیا شدت طوفان به جایی رسیده که از ملوانان و سایر وسایل نجات : امام باز پرسید 

 غریق، قطع امید کنی؟ جواب داد : بله. 

ای به قلب و ذهنت خطور نموده که امام گفت : آیا در این هنگام چنین اندیشه

 را نجات دهد؟ شخص گفت : بله. و تواند تنیرویی قوی وجود دارد و اگر بخواهد می

به وی گفت : این نیروی قوی همان خداوند عزوجل )اهلل تعالی(  /م جعفرباالخره اما

 است. 

بار، بیدار ها در مواقع گرفتاری و شداید هالکتبه ترتیبی که گذشت تمام فطرت

 دارند. ترین نیروها )اهلل( اذعان میگشته و ایمانشان را بر وجود قوی

و تنگناهای ویرانگر گرفتار آید، جز ترین انسان، در خفقان آیا اگر فاسدترین و ملحد

 دهد؟ العمل دیگری از خود نشان میپناه بردن و استمداد از خالق هستی چه عکس

هنگام غرق شدن )در رود نیل( نگفت : به خدای موسی و هارون و « فرعون»مگر 

 اسرائیلیان ایمان آوردم؟! بنی

تنگناهای مرگباری که با  در واقع، گرفتار شدن ملحدان و منکران خدا در خطرات و

است، از جملة بزرگترین هیچ وسیلة مادی امکان رهایی از آن برایشان فراهم نگشته 

های سالم، صاف و ای است که پردة غفلت و شقاوت را از فطرتبینانهتجارت واقع

در تمایالت هایی که در اثر فرورفتن صاحبانشان شان کنار زده است؛ فطرتزالل اولیه

و مورد نه، لجوجانه و تبهکارانه، در معرض فساد و بیگانگی با حق قرار گرفته متکبرا

پردة غفلت و فراموشی ای است که حقیقتاً غفلت واقع شده بودند. چنین تجربة صادقانه

دارند که : در میای که خواسته یا ناخواسته اعالن هایشان برداشت به گونهرا از فطرت
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ها دانا، قادر و توانا، صاحب اختیار هر چیزی، زمامدار آسمانورای مادیات، ذاتی یکتا و 

وجود دارد؛ لذا بعد از گمراهی و الحادشان، اینک خدا را فراخوانده، « اهلل»و زمین، به نام 

 طلبند. رهایی، یاری و مدد خویش را از وی می

د تا این بخشبه دنبال این واقعه است که خداوند نیز آنان را نجات داده و رهایی می

استجابت دعا را به عنوان دلیل بر وجود ذات و علم و قدرتش عرضه نماید. اما پس از آنکه به 

سالمتی پا به ساحل گذاشته و قدم در زمین نهادند )بیشترشان( به ورطة انکار خدا و کفر و 

شان دچار شده و نجات خویش را نتیجة اسباب )مادی( تلقی و آن را امری الحاد اولیه

و باد یا  انگارند که در اثر دگرگونی اوضاع و احوال، مسیر و مجراهای طوفانادفی میتص

اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رخ داده است؛ این در حالی است که  دگرگونی

برند که قبالً در پناه کنندة اوضاع و احوال را فراموش نموده و از یاد میتغییردهنده و دگرگون

 ه بودند و او )خدا( نیز دعایشان را استجابت فرموده بود. او طلب نجات کرد

های تبهکار و مجرم، که نه به خاطر نبود دلیل، این است حال و وضع روح و روان

بینی و فسق و فجورشان، به خدا کافر گشته و او بلکه به جهت ارضای ملکة خود بزرگ

ضالت غیر قابل نجات به کمک ها و مُعچنین نفوسی تنها در سختینمایند. را انکار می

 خوانند. وسایل مادی، بر وجود خدا اعتراف نموده و به فریادش می

 66خداوند عزوجل، حال این دسته از کافران تبهکار، خودکامه و معاند را در آیات 

 کشد : سورة اسراء این چنین به تصویر می 63تا 

آورد تا به حرکت درمیها را در دریاها پروردگارتان آن کسی است که کشتی»

جویای رزق او )شوید و از فضل و نعمتش برخوردار( گردید. خداوند همیشه 

ها در دریاها به شما در حق شما )بندگان( مهربان بوده است. هنگامی که ناراحتی

شوید و کشتی خویش را ها و امواج سهمگین میرسد )و گرفتار طوفانمی

از  و( جز خدا همه کس کنیدبینید، وحشت میبها میهمچون پر کاهی در پهنة آ

خوانید. اما زمانی که خدا شما گردند که ایشان را به فریاد مینظرتان ناپدید می
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را )از غرق شدن( نجات داد و به خشکی رسانید، )از یکتاپرستی( روی 

سازید(، و های ناتوان و بتان بیجان را انباز یزدان جهان میگردانید )و انسانمی

ای صوالً انسان بسیار ناسپاس است. آیا شما ایمن از این هستید که خدا گوشها

یا اینکه طوفانی بسویتان از خشکی را بشکافد و شما را در )کام( آن فروبرد؟ 

روان دارد که باران سنگ بر شما بباراند و آن وقت حافظ و نگهبانی برای خود 

اوند بار دیگر شما را )نیازمند سفر یا اینکه ایمن هستید از اینکه خدپیدا نکنید؟ 

ای به سویتان گسیل دارد دریا سازد و( به دریا برگرداند و تندباد درهم شکننده

)و بر سرتان بگمارد( تا شما را به سبب ناسپاسی )و کفرتان نسبت به یزدان( 

بهای شما را از ما خودتان غرق گرداند، و از آن به بعد کسی را نیابید که خون

 «.د )و در برابر آن ما را تعقیب و مورد پیگرد قرار دهد(؟بخواه

 فرماید : سورة یونس نیز می 20تا  20همچنین در آیات 

هنگامی که پس از شر و بالیی که )برای بیداری و آگاهی( به مردم رسیده »

چشانیم )و ایشان را به قدرت و ثروت و ها میاست، مزة خیر و نعمتی به انسان

نشینند )و به سازی میهای ما به چارهآزماییم(، بناگاه دربارة آیهشادی هم می

آیند، و ها برمیپردازند و با توجیهات نادرست در مقام انکار آیهتکذیب آنها می

ها را ناشی خوانند، و مشکالت و سختیپیغمبر ما را شاعر و ساحر و دیوانه می

ها را ها و خوشیو نعمت دانند،از اسباب و علل و تصادف و قهر طبیعت می

نمایند!( بگو : خداوند در حمل بر زرنگی و شایستگی خود و شفقت روزگار می

تواند های شما( از سرعت بیشتری برخوردار است )و میگریسازی )حیلهچاره

شما را در اسرع وقت نابود نماید و سریعاً تازیانة عذاب را به تنتان آشنا کند و 

داند، مهلتتان ال زشتتان سزایتان دهد. اما تا آن زمان که خود میفوراً در برابر اعم

گمان فرستادگان )مأمور ثبت و ضبط گذارد(. بیدهد و به حال خودتان وامیمی

های شما سازیها و چارهگریکردار و گفتار و پندار شما یعنی فرشتگان( ما حیله

او است که گذاریم(. ان مینویسند )و در قیامت کیفر آنها را به کف دستترا می
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را ها ها و آبو امکان سیر وحرکت در قارهبرد )شما را در خشکی و دریا راه می

گیرید و ها قرار میکند(. چه بسا هنگامی که در کشتیبرای شما میسر می

دهند و ها با باد موافق سرنشینان را )آرام آرام به سوی مقصد( حرکت میکشتی

گیرد و از هر گردند، به ناگاه باد سختی ورزیدن میان میسرنشینان بدان شادم

پندارند که )توسط مرگ از هر سو( احاطه رود و میسو موج به سویشان می

خوانند و طاعت اند )و راه گزیری نیست. در این وقت( خدا را به فریاد میشده

ه کس و دانند )چرا که همو عبادت و فرمانبرداری و دین را تنها از آن او می

بینند که کاری از دست آنان تر از آن میتر و ناتوانهمه چیز را بسی ضعیف

کنند که( اگر ما را بدین هنگام عهد میرستگارشان نماید. برآید و از این ورطه 

از زمرة سپاسگزاران خواهیم بود )و دیگر به کسی و چیزی از این حال برهانی، 

پرستیم(. خوانیم و نمین را به فریاد نمیآوریم و هرگز این و آجز تو روی نمی

دهد، ناگهان به ناحق در زمین شروع به اما هنگامی که خدا آنان را نجات می

ای مردم! ظلم و نمایند(. کنند )و عهد و پیمان را فراموش میظلم و فساد می

چند شود. شوید، و بال و زیان آن متوجه خود شما میستمی که مرتکب می

شوید، پس از آن بازگشت شما به سوی مند میاع و لذت دنیا بهرهاز متروزی 

سازیم )و سزای اید آگاه میدادهخدا است و آنگاه ما شما را از آن چه انجام می

 «.دهیم(اعمالتان را می

ها اولین سخنی که نخستین فضانورد روسی در سفرش به کرة ماه پس از وحشت از منظره

زوی بازگشت پیروزمندانه به زمین، بر زبان راند دلیل بر بیدار و و آرانگیز و ابعاد دهشت

باشد؛ سخن، این بود که علیرغم تربیت هشیار گشتن فطرت پاک ایمان به خدا در قلبش می

ای که از زمان کودکی در وی نقش بسته بود، پس از مشاهدة مناظر مذکور غیردینی و فاسدانه

 اه جستن و یاری طلبیدن از خداوند نمود. اش شروع به پندر داخل سفینة فضایی
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حقیقی دلیل »گوید : نیز در خاطرات خویش چنین می« استالین»دختر « سوتیالنا»

 «. باشدمیترک نمودن وطن و فرزندانم، تنها دین )خدا( 

دین نشو و نما کرده که نه هیچ کس از ای بیکند که در خانوادهوی خاطرنشان می

شناسد و نه عمداً یا سهواً یادی از خدا نموده یا سخنی دربارة او بر افراد آن، خدا را می

 رانند. زبان می

و یا محیطی، در خارجی عامل گونه زمانی که به سن رشد و بلوغ رسیدم، بدون هیچ

درون خود به شدت احساس نمودم که زندگی خالی از ایمان به خدا، زندگی نیست 

ن ایمان به خدا در هیچ یک از جوامع بشری، عدل گونه که بدو)بلکه مرگ است( همان

 و دادگری برقرار نخواهد گشت. 

کنم که نیاز انسان در افزاید که در اعماق درونم چنین احساس میوی باالخره می

 ایمان به خدا، همانند نیازش به آب و هواست. 

یخ، و رهبر ترین مرد تاردینکنیم که دختر خونریزترین و بیرتیب مالحظه میبدین ت

گونه به ندای اصلی سابق ـ ، اینشوروی جماهر دولتی قدرتمند در روی زمین ـ اتحاد 

)و حقیقی( فطرتش جواب داده و )جهت تحقق آن(، خانه و کاشانة الحاد را رها نموده 

شد و از ای که در آن، از طرف پدرش بر وی اجبار و اکراه میگریزد؛ خانهو از آن می

تحت فشار بود تا از ایمان به خدا دست برداشته و کفر ورزد و  جانب مردم نیز

گری و نظام مارکسیستی را بپذیرد؛ بلکه این خانه را ترک نمود تا در سرزمینی یماد

پروردگار را اذعان و ار یابد که آزادانه و به میل خویش، ایمان به خالق رسکونت و استق

 مطابق آن عمل نماید. 

ا ن حقیقت فطری را در ایمان به خداایبسیاری از آیات شریفش، قرآن کریم نیز در 

خطاب  †از زبان پیامبران« ابراهیم»سورة « 03»فرماید؛ خداوند عزوجل در آیة بیان می

 فرماید : به امتشان چنین می
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ها و زمین، پیغمبرانشان بدیشان گفتند : مگر دربارة وجود خدا، آفرینندة آسمان»

 «.پیشین، شک و تردیدی در میان است؟ ...بدون مدل و نمونة 

دارد که ایمان به او و آنچه بر پیامبرانش نازل فرموده، و تسلیم سپس خداوند بیان می

عبودیت در برابرش، امری فطری است که همة مردم را بر آن سرشته است؛ لذا خداوند 

سورة  003در آیة آموزد که چگونه پاسخ مخالفان را بدهند، که به مؤمنان میپس از آن 

 فرماید : می« بقره»

خداوند ما را با آیین توحیدی و ایمان راستین زینت داده است و این رنگ و »

تواند( زیباتر بیاراید و بپیراید؟ و ما تنها زینت خدا است و چه کسی از خدا )می

 «.پرستیماو را می

خطاب « روم»سورة « 03»گونه در آیة های مکلف را اینسرانجام خداوند تمام انسان

 کند : می

روی خود را خالصانه متوجه آیین حقیقی خدا، )اسالم( کن. این سرشتی است »

که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغییر داد )و آن 

به روی دینی، و از راسترا از خداگرایی به کفرگرایی، و از دینداری به بی

ثر مردم )چنین کاست دین و آیین محکم و استوار. ولیکن اکجروی کشاند(. این 

 «.دانندچیزی را( نمی

جز در نهاد ها دارد، بدون شک این فطرت اصیل و عمیق که ریشه در انسانیت انسان

بند و باری اخالقی را در وجود خویش کسانی که ملکة انحراف، شهوترانی و بی

 رود. ین نمیشود و هرگز از بخاموش نمیاند، پروانیده

روشن است که هر کس دانسته با حق مخالفت ورزد و روحیة مستکبرانة خویش را 

اش را شرمانهبا حماقت و سرکشی ارضا نماید و یا افسار شهوات و امیال گستاخانه و بی

گونه سرزنش درون و عذاب وجدان در خود احساس نکند، انتظاری رها گذاشته و هیچ

 رود؛ میجز نابودی فطرت پاکش ن
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نمای فطرت بشری در اثر دود ناشی از آتش شهوات یا برخی از گاهی آینة تمام

گرایانه، تیره و تاریک گشته و های مادیشک وگمانهای غرایز سرکش نفسانی، یا پرده

اینجاست که اقامة روند؛ برخی از حقایق ظاهر در هستی، از صفحة صافش به اختفا می

کند. دالیلی که دانشمندان از راه اسباب و وسایل پیدا می دالیل عقلی و عملی ضرورت

ها اند، تا به کمک آنها پردة تاریک از آینة فطرتها دست یافتهیشان( بدان)علمی ـ تجرب

های حس بیماری»کنار زده شود. به همین سبب عوارض وارده بر آینة فطرت را 

 نامیم. می« فطرت

این حقیقت که ایمان به خداوند تعالی، در اعماق  در بیان« /ابن تیمیه»شیخ االسالم 

ایمان به خدا، امری کامالً »گوید : نفوس بشری ریشه دوانده و رسوخ یافته است، می

تر و پایدارتر از حقایق فطری و ضروری است که رسوخ آن در درون انسان، عمیق

 «. باشدبدیهی ریاضی ـ مانند عدد یک نصف عدد دو است ـ می

طراح مغز الکترونیک و عضو انجمن علمی تحقیقات فضانوردی « کلودم. هزاوی»مهندس 

در حال حاضر »:  1گویدمی« بزرگترین نوآفرین»ای زیر عنوان ، در مقاله«النجلی فیلد»در شهر 

ای که تمام باشد؛ تجربهای درونی میایمان من به خداوند بر پایة شناختی شخصی و تجربه

تواند برای ناچیزند. گرچه این نوع از استدالل نمیفکری در مقابلش  ها و استدالالتزمینه

اما به نسبت افرادی که به شمار آید ای کنندهاند، دلیل قانعکسانی که آن را لمس و تجربه نکرده

باشد. لذا من شخصاً رفیع و نیرومند میاند(، دارای جایگاهی اش را چشیدهآن را تجربه )و مزه

در پناهش آرامش و ایمان به خدا، تنها قلعه و دژ محکمی است که روح و روان،  ام کهدریافته

گوید : خداوند ما را )از وجود خود( به خاطر می« اوجستین»طور که یابند. و همانتسکین می

رهد مگر زمانی که در است و روح و روانمان از اضطراب و سرگشتگی نمیخویش آفریده 

 «. مایددامن مهر و رحمتش منزل ن
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 بخش سوم : 
 

 هاست احساس فطری در ایمان به خدا امری مشترک میان تمام انسان
ای و عضو انجمن علوم و تحقیقات و فیزیک هسته «پول کالرنس ابرسولد»دکتر 

ها در تعبیر خویش را از اتفاق و اشتراک انسانشناسی در واشینگتن، استاد رشتة زیست

دالیل طبیعی بر اثبات »ای با عنوان مقاله ود خدا، درفطرت و احساس ایمان بر وج

  1کند : به شرح زیر بیان می« وجود خدا

« فرانسیس بیکن»وی ابتدا مقالة خویش را با نقل سخنی از فیلسوف انگلیسی  -0

این یک فلسفة ساده و سطحی است که شخص را بر »نماید که گفته است : شروع می

شخص را متدین و اما درک عمیق و صحیح از فلسفه،  دارد،انکار وجود خدا وامی

 «. آوردخداشناس بار می

 پردازد. به شرح و تأیید سخن این فیلسوف می« کالرنس»سپس دکتر 

ها در احساس ایمان به وجود بعد از آن با توجه به دلیل اشتراک و اتفاق انسان -2

با وجود شناخت و معرفت و حقیقت مسلم این است که بشر »دهد : خدا چنین ادامه می

هوش و ذکاوت سرشاری که دارد، هنوز خویشتن را کامالً نشناخته است؛ افراد بشر 

های دور و به طور خود علیرغم اختالف ادیان و نژاد و نوع و ملیتشان، همگی از زمان

اند که فهم محدود بشر از درک کنه و ماهیت هستی به خودی متوجه این حقیقت شده

_________________________________________________________________________ 
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گونه که از پی بردن به سر حیات و زندگانی و باشد، همانعاجز و ناقص میپهناور، 

 ماهیت حقیقی آن نیز درمانده است. 

انگیز همراه با نظام و اند که نیرویی بسیار عظیم و سحربشری به اتفاق دریافتهجامعة 

توان آن را ناشی از آوری در عرصة هستی وجود دارد که هرگز نمیانسجام سرسام

خورد ادف کور دانست؛ تصادفی که گهگاهی در میان اشیای غیر زنده به چشم میتص

 روند. هدف به این طرف و آن طرف میبه طوری که ناگهان به حرکت درآمده و بی

روی آوردن و شور و اشتیاق انسان به تحقیق و بررسی در مورد عقلی برتر بدون تردید 

های خودش ریزیتر و استوارتر از طرح و برنامهو واالتر از عقل خودش، و تدبیری گسترده

تر و تواند دلیلی بر وجود این نیروی برتر و قویجهت حل معمای هستی، در ذات خود می

 باشد. تر به حساب آید که همان قدرت و مدیریت ذات )اهلل تعالی( میتدبیر عالی

و فهمیده را به سوی ها انسان هوشیار اگر بخواهیم علل و عوامل درونی که میلیون

بینیم که آنقدر زیاد و متنوعند که قابل شمارش خوانند برشماریم، میایمان به خدا فرامی

باشند، اما در عین حال، هر کدام به نوبة خود در اثبات وجود خدا و ایمان به او، نمی

 آیند. دلیل قوی به حساب می

راه با استدالل صحیح و حقیقت و خالصة کالم اینکه تفکر درونی و مستقیم هم

 رویانند. سالم، اندیشة وجود خدا را در خردمان می



 

 

 

 

 

 فصل چهارم : 
 

 دلیل حدوث و قانون سببیت 
های پیشین گفتیم( هستی موجود، حادث و غیر ازلی باشد، طوری که در فصلاگر )همان

ه این خالق باید ناگزیر باید خالقی وجود داشته باشد تا او را ایجاد نماید؛ بدیهی است ک

 غیر حادث و دارای صفات علم، قدرت، حکمت و اختیار باشد. موجودی ازلی، 

عقلی که به کمک آن به هستی و حقایق موجود در هستی و معیارهای حقایق موجود 

نمایند، ابتدا اقتضا میبریم، هر دو بر ضرورت وجود موجودی اول و بیدر آن پی می

بود چیزی وجود داشته باشد؛ چرا که عدم محض، به  زیرا در غیر این صورت محال

 باشد. خودی خود قادر و مستعد برای حرکت به سوی وجود نمی

با رسیدن به این حد از درک و فهم، گره از سؤاالت مطرح شده در زمینة راز وجود 

شود، زیرا چنین سؤاالتی بیجا و بر خالف اصل ازلی و سبب وجودیش گشوده می

رچه عقل بشر به دلیل محصور بودن در دایرة ادراک امور متناهی، از درک باشند؛ اگمی

 موجودات غیر متناهی و نامحدود عاجز است. 

گویند : چرا نپذیریم که وجود ما و هستی فراگیر چنین میگاهی منکران وجود خدا، 

رآمده ازلی نشأت گرفته و سپس در اثر تغییر و تحول بدین حالت دای مادهاطرافمان، از 

 است؟ 

های و هم در واقعیتپاسخ رد به چنین افرادی، هم در منطق و معیارهای عقلی، 

 پردازیم : گردد که اکنون به تبیین هر دو جنبه میهستی به خوبی مالحظه می
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و تغییر و تحوالت  و معیارهای عقلی در خالل مشاهدة دگرگونیحکم منطق  -0

عالم هستی حادث است نه ازلی؛ زیرا ازلی بودن  های هستی این است که :مستمر پدیده

باشد، چرا که ماده از هستی، مستلزم ثبات و بقای ماده و صورت یا کیفیت آن می

صورت و کیفیت خویش جداشدنی نبوده و لذا ضرورتاً باید صورت و کیفیت اولیة 

موجود ازلی  ی بدیهی است کهتماده، مقارن با همان مادة اولیه و ازلی باشد. و این حقیق

 هرگز نباید با چیزی مواجه شود که منجر به نیستی و عدمش گردد. 

کیفیات ماده گرش هستیم، به خوبی ها نظارهاما سیر ظاهری تغییر و تحولی که در پدیده

دهد که خود های پی در پی آن را از حالتی به حالت دیگر، به ما نشان میو صورت پذیری

  باشد.ماده، فاقد هر گونه صورت یا کیفیت ازلی میبیانگر این حقیقت است که 

روشن ساختیم که هستی کهن، ازلی نیست؛ در این صحیح از راه منطق بدین ترتیب 

گردد که حادث بوده و نیاز به خالقی دارد تا آن را از حیث عدم به صورت ثابت می

 آورده باشد؛ و این منطق مؤمنان است. بازار وجود 

گویاست که محققان ای ای موجود در جهان هستی به گونههاما واقعیت -2

های مختلف مادی را بر آن داشته، تا مجموعاً بر حادث دانشمندان متخصص در پدیده

 گرایی آن، اعتراف نمایند. بودن هستی و سیر نزولی و نیست

شناسی دانشگاه استاد و مدیر گروه رشتة زیست« ادوارد لوترکیسل»ای که در مقاله

کنند که باور به ازلی برخی چنین تصور می»نوشته، چنین آمده است : « فرانسیسکوسان»

بودن هستی، از باور به وجود خدایی ازلی دشوارتر نیست؛ اما باید خاطرنشان کرد که 

اشتباه بودن این نظریه را اثبات نموده، و ثانیاً همة علوم به اوالً قانون دوم ترمودینامیک، 

اند که امکان ندارد جهان هستی، ازلی باشد؛ لذا عالوه بر اذعان به ردهروشنی اثبات ک

پیدایش ناگهانی هستی، ایجاد آن را در حدود پنج بیلیون سال قبل تخمین زده و بیان 



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

096 

 

ها، از مبدأ های جدیدی از پدیدهاند که هستی دائماً در حال بروز و انتشار صورتکرده

 باشد. اولیة وجودشان می

جویانه، امانتدارانه و پرهیز از هرگاه دانشمندان و محققان با روحیة حقیقتیقیناً 

شخصی خویش، نظری بر دستاوردهای علمی و های نظری و تعصب برخواستهتنگ

دالیل تجربی مبنی بر اثبات وجود خدا افکنده و عقل و احساسات خویش را به درستی 

ف خواهند نمود. و این تنها راهی است بدون شک بر وجود خداوند اعترابه کار اندازند، 

های علمی چرا که کاوشجویی حقایق پرداخت؛ که بتوان به کمک آن، به تفسیر و پی

ای باز و رهیافته، سرانجام به درک و فهم سبب اول، یعنی اهلل تعالی با عقل و اندیشه

  1«.منجر خواهد گشت

پدیدة  تیعنی اثباث، به منظور تحقق یافتن هدف اصلی مورد نظر در این مبح

جستجو و بررسی در حدوث و نو شدن در هستی و مظاهر متعدد آن، بایستی اقدام به 

مورد موجودات هستی، اعم از موجودات مادی محسوس و موجوداتی که خارج از 

را با تأمل و اندیشه و  هادایرة حواسمان هستند، نموده و نتیجة این تحقیقات و پژوهش

 ی عقلی پیگیری و تفحص نماییم. هااز راه داللت

در این میدان آزمایش و پژوهش، از یک فرد معمولی گرفته که صرفاً در ظواهر 

پردازد، یا ها مینگرد، تا فردی که به تفکر و اندیشه در ورای پدیدهها میپدیده

ورزد، هر جستجوگری که با استفاده از وسایل تجربی به تحقیق و بررسی اشتغال می

یابند که تمام اجزای هستی از کوچکترین تا حقیقت را درمیای این به گونهکدام 

ترین جزء آن، دستخوش تغییر و حدوث غیر قابل بزرگترین و از آشکارترین تا پنهان

غور  ها ن به ژرفای این اجزا و پدیدهانفکاک هستند. هر اندازه که جستجوگران و محققا

مرکب، کنند؛ نتیجتاً اینکه همگی اجزای حظه مینمایند، این سیر تغییرپذیری را مال

_________________________________________________________________________ 

 . 40، ص «اهلل یتجلی فی عصر العلم»به نقل از کتاب  -1



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل

 

091 

اند. این حوادث بسیط، کلی، جزئی در جهان هستی، در دایرة حدوث و تغییر واقع گشته

 باشند. های هستی، حوادثی پی در پی و مستمر میشیمیایی و فیزیکی در اجزای پدیده

 :  پردازیم(هایی در این زمینه میهد و نمونها)اکنون به ذکر شو

کنیم که در نتیجة ترکیب با آب و خاک، تبدیل برای مثال، بذرها را مشاهده می -0

، فیزیکی، یجات و بذرهایی نظیر بذر اولیه از قبیل عناصر شیمیایبه نبات، درختان، میوه

 بسیط یا مرکب خواهند شد. 

ن، کنیم که در بدن موجودات زنده تبدیل به خوگوناگون را مشاهده میغذاهای  -2

عصب، چربی، نطفه، بیضه و سایر عناصر مختلف با خصوصیات، گوشت، استخوان، 

 گردند. ها، عوارض، اشکال و اعمال مستقل و جدا از هم میویژگی

ای گویند و خود نیز تا اندازهشناسان و کارشناسان علم نجوم میستارهگونه که آن -0

شناور در فضای افالک و  نماییم که اجرام آسمانیکنیم، مالحظه میلمس می

آوری دار و شگفتم در حال تغییر و تحوالت دامنههای بزرگ عالم به طور مُداوکشانکه

 هستند. 

شنویم که برایمان شناسان میها را از زبان اتممُداوم و تحول برانگیز اتمحرکت  -4

نیز آثار گویند و حتی خودمان های منفی و مثبت سخن میاز خصوصیات اتم و الکترون

در مدارهای کوچک و دستاوردهای این دانشمندان را که ناشی از حرکت نیروهای اتمی 

 نماییم. باشد، مشاهده میبسته می

تبدیل الکتریسیته به ته، یبه نیروی الکتریسفیزیکدانان ما را از تبدیل شدن صدا )صوت(  -1

هند که پس از این کنش و دها و نوسانات فضایی و تبدیل مجدد آن به صدا خبر میرزشل

دارند. رویة طبیعی های )طبیعی یا مصنوعی( گیرندة صدا، آن را دریافت میها، دستگاهواکنش

های گوناگون نیز بر همین منوال است. البته ما نیز به ها و رنگدر رابطه با تصویرها، شکل

 کنیم. طور عادی گاهی این تحوالت و انعکاسات را درک می
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کنیم که پس از مدت بخیر آب و تبدیل بخار آن به ابر را همه مشاهده میتپدیدة  -6

های خشک و گشته و سپس به صورت باران بر زمین زمانی تبدیل به ابری تیره

 گردد. خیر و سرزندگی در آن دیار میحاصل، تشنه و مرده فرو باریده و منشأ بی

راز و در نتیجة حرارت و های دگویند که ذغال در طول زمانطبیعیدانان می -7

ها از حالتی به حالتی و از صفتی به ها و صخرهفشارهای درونی زمین، تغییر وضع سنگ

 گردد. می« الماس»صفتی دیگر، و فشارها و حرارت مجدد، تبدیل به 

ما به وضوح، در توالی روز و شب، طلوع و غروب ماه و خورشید، ظهور و افول  -3

های پی سال، سرما و گرما و ... شاهد تغییرات و دگرگونی هایستارگان، تعاقب فصل

 در پی هستیم. 

گرچه حیات، منشأ تغییر و تحوالت موجود در دو پدیدة حیات و مرگ را شاهدیم؛  -3

باشد که تا زمان انگیزی است اما در عین حال مملو از اسرار نهانی میتحوالت بسیار شگفت

 گرایند. رض شدن مرگ، آنها نیز به خاموشی میو با عا همرگ، همچنان پوشیده بود

شمار دیگر هستی نیز چنین حالتی های بیو پدیدهبه همین ترتیب در اشیاء 

کند؛ مثالً تغییر و تحول برخی از و تنها نوع تغییر و حرکت فرق میمفرماست حک

و آرام؛  ندها نظیر حیوانات و نباتات، نمایان و سریع است، اما در برخی دیگر کُپدیده

دهد و بعد از مانند تغییراتی که در جهان ستارگان و اجسام سخت و جامد رخ می

اکنون در جهانی گردد. بنابراین، ما همها سال مشاهده میگذشت هزارها یا میلیون

 بنامیم. « ها )متغیرات(جهانی دگرگونی»توانیم آن را کنیم که میزندگی می

از نظر عقل، الزمة معنی حدوث است و حتی در  یگوییم : تغیر و دگرگونلذا می

های محسوس، یعنی تغییر مکانی اشیاء از جایی به جای دیگر ترین دگرگونیمورد ساده

 کند. صدق می
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نماییم که جسمی از مکانی که قبالً در آن بوده، به مکان دیگری که در آن اگر فرض 

نسبت به مکان قبلیش، دستخوش  گیریم کهنبوده، انتقال داده شده، چنین نتیجه می

در این « حدوث وجود»گشته و در مکانی که اکنون در آن قرار گرفته، « حدوث عدم»

 حاصل شده است. « حدوث»مکان، بر آن عارض شده است؛ پس در هر صورت، 

اما اگر به تغییرات جوهری بپردازیم که شامل دگرگونی ترکیبات، صفات، 

 گردد. پی حدوث حاصل می شود، پی درخصوصیات و ... می

 گوییم : سپس می

های طبیعی نیز با مالحظة قوانین فراگیر حاکم بر هستی، که جزئی ولو اندک از پدیده

باشد، و علما میهیات عقلی و معارف تجربی عُقال یاز تیررسش خارج نبوده و جزو بد

شود، سبب میدر عرصة هستی پهناور حادث یابیم که باید برای هر تغییری که درمی

 کافی موجود باشد. 

ترین نوع پذیرد که حتی سادهگوییم که : هیچ شخص خردمندی نمیدر ادامه می

ها که همان دگرگونی مکانی باشد، به خودی خود و بدون سبب خارجی صورت دگرگونی

نی اتطابق و همخو« سببیت»ای هرگز با بدیهیات عقلی، در زمینة چرا که چنین مقولهبگیرد، 

فهمیم که با واقعیات موجود در هستی نیز مطابق استقرای صحیح مینداشته و حتی از طریق 

 آید. نیست؛ و این یکی از قوانین همیشه استوار جهان هستی به شمار می

گوید که هستی سراسر تغییر و به ما می)که از آن سخن گفتیم(،  قانون پایداراین 

ایدار و مطلقاً موجود در آن به چشم تحول، که حتی برای نمونه یک موجود پ

هایش اولیه در وجود یافتن و تغییر پذیری ورد، ناگزیر از وجود سبب و علتیخنمی

الوجود باشد؛ چرا که در غیر این این سب اولیه، عقالً بایستی ازلی و واجبباشد؛ می

 بوده و نیاز به سببی دیگر پیدا خواهد نمود. صورت، آن نیز جزو متغیرات 
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های موجود در جهت صورت گرفتن دگرگونی« قانون سببت»بنابراین دریافتیم که 

اشیاء و ایجاد شییء از نیستی به دایرة وجود، از جملة بدیهیات عقلی هر خردمندی 

 پردازیم : است که آن را قبول دارد. برای روشن شدن بیشتر قضیه، به ذکر مثالی می

هایتان را داخل کیسة ویش از قبیل پول، طال و نقرهفرض کنید که تمام دارایی و نقدینة خ

نمایید؛ اما اید، سپس آن را درون صندوق مخصوصتان گذاشته و درش را قفل میمعینی نهاده

گذارید؛ وقتی که جا مییک روز به قصد کاری از منزل بیرون رفته و صندوق را در خانه 

پس از یابید؛ گردید آن را نمیو هر چه میبینید کیسة پولتان درون صندوق نمانده برگشتید می

پولتان به گیری تان پیدا نموده و جهت بازپسهمان کیسة پول را داخل صندوق همسایهمدتی 

قاضی ادعا کند که وی نمایید. اگر همسایة شما در دادگاه و در پیشگاه دادگاه شکایت می

افت فضای بیرون، به دیوار خانة راه افتاده و ضمن طی مسکیسة پول را دیده که خود به خود 

های در نیز خود به خود باز شده یا دیوار شکافته شده و بدین ترتیب بدون آنها رسیده و قفل

هیچ مانعی به نزد صندوق وی شتافته و خود را بدون آن انداخته است؛ لذا وی نیز آن را به 

شما چنین ادعایی را فال نیک گرفته و از دریافت چنین ثروتی خوشحال گشته است؛ آیا 

گویی و خواهید پذیرفت؟ نه تنها شما بلکه آیا هیچ فرد عاقل دیگری نیز، چنین خرافه

 کند؟! مینهایی را قبول بافیخیال

های مکانی نیز به خودی ترین نقل و انتقالحال که قضیه روشن شد و دانستیم که ساده

های ادعا نماییم تغییر و دگرگونیگیرد، آیا منصفانه است که خود بدون سبب صورت نمی

و تبدیل خاک به غذاهای گوناگون و تبدیل جسد مرده و فاقد جوهری در تجزیه و ترکیب 

های زنده و متحرک و دارای صفات متعددی از قبیل درک و احساس، شعور حیات به بدن

 و عقل و ...، خود به خود و به طور تصادفی انجام پذیرفته است؟! 

دالیل صحیح علمی هایمان را کنار گذاشته و بر که عقلخواهند از ما میمنکران خدا 

در عرصة « قانون سببیت»و مشاهدة استقرایی پشت پا بزنیم؛ دالیلی که ما را به سوی 
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ها و گوییند؛ بدین طریق قصد دارند ما را نیز شریک خرافهاگردگیتی راهنمون می

های که گویا تمام حوادث و دگرگونیباورهای دور از عقل و دلیل خویش نمایند 

 دهد. هستی، خود به خود و بدون یاری جستن از نیروی دیگری رخ می

آنان خیال دارند که ما نیز همانند خودشان بدون دلیل عقلی و علمی، وجود 

پروردگار و خالق هستی را انکار نماییم؛ در حالی که قانون فراگیر بر هستی و تغییرات 

ست که بنا به اکند. شرط سبب بودن چیزی، این پنداری را اثبات میآن، نقیض چنین 

دهی ای جهت ایجاد مسبب یا شکلحکم عقل و واقعیت، باید دارای صفات شایسته

آید و یا سببی ناقص و در متغیر خویش باشد و گرنه، یا سبب به حساب نمیتغییراتی 

 محتاج به غیر خواهد بود. 

 دهیم : میتوضیحاتی روشن شدن مطلب، به منظور 

ای بیست فرض مثال، یک وسیلة نقلیه را در نظر بگیریم که ظرفیت حمل محمولهاگر بر 

اش، دارای قدرت کشش بالغ بر بیست تُن تُنی داشته باشد، بایستی جهت کشیدن محموله

 های متعدد دریافت دارد. باشد؛ خواه این نیرو را صرفاً از یک نقطه یا از دستگاه

های( فنی ها و نیروها )و تخصصجدید و بدیع نیاز به ایجاد مهارتل فنی یک عم

 بخش باشد. کافی دارد تا به خوبی شکل بگیرد و نتیجه

های یک دستگاه پیچیدة صنعتی، از طریق علم مکانیک و مهندسی خاص و مهارت

 یابد. ای وجود میفنی ویژه

ش ذوق و دارای طبع و سلیقة افزا، تنها از جانب شاعری خوروحیک قصیده شعر 

شود. باالخره اینکه، آفرینندة نیرو و استعداد، بایستی خود نیز واالی شعری ساخته می

 اش باشد. دارای قدرت و توانی بالغ بر نیروهای خلق شده

آنچه سبب ایجاد حیات در جانداران است، خود نیز باید آراسته به صفت حیات و 

 زندگی باشد. 
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اعمال حکیمانه در هستی است، باید خود نیز دارای حکمت، علم،  سبب بروزآنچه 

 اراده و اختیار باشد. 

در هستی است، بایستی تمام های موجود سرانجام آنچه که منشأ ایجاد دگرگونی

صفات کمال را دارا و به دور از هر نقصی باشد. حال که فهمیدیم هیچ کدام از عناصر 

یل احتیاج ذاتی و درونی خویش، قادر به ایجاد هستی موجود یا غیرموجود هستی، به دل

ها، سببی گمان در ورای تمام پدیدهباشند، بیهای آن نمیموجود و حوادث و دگرگونی

علیم )بسیار دانا(، مُرید )دارای ارادة اولیه وجود دارد که آراسته به صفات حیّ)زنده(، 

، سمیع )بسیار شنوا(، بصیر )بسیار دان(قوی(، قدیر )بسیار توانا(، حکیم )بسیار نکته

ذاتی که )بسیار مهربان( و سایر صفات کمال است؛ بینا(، رئوف )بسیار مُشفق(، رحیم 

های آن بوده و باالتر از آن، منشأ صدور نیرو و و دگرگونیبیرون از دایرة هستی 

و استعدادهای کوچک و بزرگ هستی است که در اثر خالقیت و آفرینندگی او، تغییر 

که نقش انگیز جهان، شکل گرفته و هموست آور و حوادث شگفتتحوالت سرسام

ها و افکار مُزین حیات و زندگانی را در برخی موجودات نهاده، و از عطای خویش عقل

های نوآوریمُنتهایش به دانش و معرفت را خلق نموده و با علم و اراده و حکمت بی

ت خویش تمام بندگان را زیر چتر عنایت و مهر متقن و بدیع را سامان داده و با رحم

 فراوانش سکونت بخشیده است. 

ه از دگرگونی، تحول و سستی، کند که چنین ذاتی باید منزّحکم میهر عقل سالمی 

وجود در ذات و صفات باشد که سلسلة الثابت و پایدار و نیز واجببه صفاتی آراسته 

 تمام اسباب و علل به وی منتهی گردد. 

های آدمیان است و ، یکی از قوانین بدیهی نزد عقل«قانون سببیت»نون که دانستیم اک

الزم است این حقیقت باشند، تمام سطوح و طبقات بشری در این امر بدیهی مشترک می

تواند سبب هدایت انسان به سوی باور و ایمانی را نیز درک نماییم که همین قانون می
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های سنی، و تمام افراد بشری را در همة طبقات و دوره پروردگار باشدراستین به خالق 

تواند حجتی قاطع و بازدارنده در علمی و مراتب اجتماعی دربرگیرد؛ از طرف دیگر می

 خبر به شمار آید. مقابل منکران خدا و تبهکاران مستکبر و فاسقان از خدا بی

منکران وجود خدا،  کنند که روزی جمعی ازچنین نقل می تدر مناقب امام ابوحنیفه

و دالیل اثبات وجود خدا را بر ایشان اقامه از وی خواستند تا با آنان به مجادله پرداخته 

موعدی را جهت مناظره معین نمود. وقتی که زمان تعیین شده فرارسید، نماید؛ امام نیز 

جام که وی از ان ، انتظار آنان به درازا کشید و گمان کردندافتادحضور امام به تأخیر

 مناظره شانه خالی نموده و در رفته است. 

رسیده و با سرزنش آنان روبرو گردید؛ وی برای  همین اثناء بود که امام سردر 

گفت : قایقرانی را که  نموده وگونه ساخته و پرداخته توجیه تأخیرش، عذری را بدین

میدی اذا با نابرساند، نیافتم و لقرار بود مرا به محل تعیین شده در ساحل رودخانه 

م دیدم که ناگهان چند تخته چوب ادر همین هنگ گرفتم؛ تصمیم بازگشت به منزل

راه افتاد و با پیوستن به همدیگر تبدیل به قایقی شدند؛ من نیز  صاف، خود به خود

 زده بر آن سوار شده و نزد شما آمدم. شگفت

 ی خود به خود ساخته شود؟ مگر امکان دارد کشتکنی؟ آیا ما را مسخره میهمگی گفتند : 

اید؛ آنگاه امام فرمود : این همان چیزی است که مرا به خاطرش دعوت به مجادله نموده

کنید که شما ساخته شدن خود به خودی یک قایق را قبول ندارید، اما در عین حال ادعا می

 هستی به این بزرگی، به طور تصادفی و خود به خود به وجود آمده است!. 

زده و بسیاری از آنان به وجود پاسخ امام، تمامی منکران سرگشته و خجلتن با ای

 خدا ایمان آوردند. 

ای را با عنوان مقاله« آندرو کانوی آیوی»یکی از طبیعیدانان مشهور جهان به نام 

 به رشتة تحریر درآورده که در آن چنین آمده است : « وجود خداوند، حقیقت مطلق»
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نادرست بودن قانون سببیت را اثبات نماید، زیرا در این صورت تواند هیچ کس نمی»

ها، نیست و معدوم باشند؛ عقل آدمی جز بر اساس همین قانون بایست تمام زندهمی

های صحیحی از حقیقت و واقعیت داشته باشد؛ لذا من نیز تواند تحلیل و برداشتنمی

  1«.باشدای وجودی حقیقی میدارم که قانون سببیت داراین را پذیرفته و اذعان می

قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات شریفه از قانون سببیت بر وجود خدای پروردگار 

 نماید. استدالل می

از آن جا که ما به لحاظ لفظ و معنا از قانون سببیت یاد نمودیم، قرآن کریم با 

رده است؛ لفظی ترین لفظ از سبب األسباب )سبب اولیة همة موجودات(، تعبیر کلطیف

و مشتقات آن؛ « خلق )آفریدن(»باشد و آن عبارت است از لفظ که متناسب با ربوبیت می

اش و مُنتهی به ذاتی علیم، حکیم، مُرید، مُختار و قدیر گردد، نتیجه« سببیت»زیرا هر گاه 

و گونههای تغییر و تحول در گسترة هستی، خواهد بود. هر کدام از اشکال « خلق»همان 

ها به عنوان سبب حقیقی این تغییرات باشند که در ورای پدیدهعی آفرینش ربانی مینو

کنیم، ها مشاهده میگردند؛ بنابراین، اسبابی را که ما در تحقق این دگرگونیمحسوب می

سببیت شکل خود ناشی هستند از اسبابی دیگر و خالقی که آنها را از طریق قانون 

آن بریده و اب و عوامل به پایان برسد، فکر انسان نیز از هنگامی که سلسلة اسبببخشد؛ 

 شود. متوجه حقیقت آفرینش ربانی می

 قرآن کریم در رابطه با قانون سببیت توجه نمایید : اکنون به نصوص از 

 فرماید : سورة فاطر می 00خداوند عزوجل در آیة  -0

ریة آدم( را از نطفه خداوند )اصل( شما )آدم( را از خاک بیافرید، سپس شما )ذ»

های )نر و ماده( درآورده هیچ زنی خلق کرد، و آنگاه شما را به صورت زوج

داند )جنین او پسر یا کند مگر که خدا میشود و وضع حمل نمیباردار نمی

_________________________________________________________________________ 

 . 501، ص «اهلل یتجلی فی عصر العلم»به نقل از کتاب  -1
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آید(. هیچ شخص دختر است و در شکم مادر چه احوالی دارد و کی به دنیا می

کند(. و ماند و عمر زیادی نمی)و زنده نمیشود پیری عمر درازی بدو داده نمی

گیرد( شود )و مرگ زودرس گریبانش نمیهیچ شخص از عمرش کاسته نمی

مگر اینکه در کتاب )لوح محفوظ( ثبت و ضبط است. این برای خدا ساده و 

 «.آسان است

 فرماید : سورة نور می 41تا  40خداوند عزوجل در آیات  -2

راند، سپس آنها را گرد رها را آهسته )به سوی هم( میدانی که خدا ابمگر نمی»

بینی که باران از البالی سازد، آنگاه میآورد، بعد آنها را متراکم و انباشته میمی

های مانند آن، تگرگریزد، و نیز خدا از آسمان، از ابرهای کوهبیرون میآنها 

ساند، و هرکس را رآورد، و هرکس را بخواهد با آن زیان میبزرگی را فرومی

دارد. درخشش برق )حاصل از اصطکاک( ابرها بخواهد از زیان آن به دور می

ها را )خیره و( از میان بردارد. )هر )آن اندازه نیرومند است( نزدیک است چشم

 «.ها دلیل بر قدرت خدا و موجب ایمان به آفریدگار آنهاست(یک از این پدیده

دراز کردن، و گرم و سرد نمودن، و یکی را خدا شب و روز را )با کوتاه و »

دگرگون ها( ظاهر و دیگری را محو ساختن، دیگر حوادث و فعل و انفعال

نماید. واقعاً در این )کار تغییر احوال( عبرت بزرگی برای کسانی است که می

چشم داشته باشند )و بنگرند و بیندیشند و نتاج گشت و گذار و تغییر تدریجی 

سرچشمة پیدایش فصول چهارگانه و عامل اصلی حیات شب و روز که 

 «.موجودات زنده است در مدنظر دارند(

ای را از آب آفریده است )ولی با اینکه اصل همة آنها آب است، خداوند هر جنبنده»

انگیزی دارای انواع گوناگون و استعدادهای مختلف و طرز زندگی متفاوت شگفت

ها و خزندگان( و روند )همچون ماهیود راه میهستند( گروهی از آنها بر شکم خ

ای بر ها و پرندگان( و دستهروند )مانند : انسانگروهی از آنها بر روی دو پا راه می

منحصر به  ، و جاندارانهارپایان، تازه جنبندگانروند )از قبیل : چروی چهار پا راه می
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ف دیگر دارند، و( خدا هر چه های بسیار متنوع و اشکال مختلبلکه چهره ،اینها نیست 

 «.آفریند. قطعا ً او بر هر چیزی تواناسترا بخواهد می

شمار هستی سخن های بیگونه آیات که در قرآن فراوانند، از تغییر و دگرگونیاین

سازند که البد سببی در کار است و بدیهی است که رانده و ما را متوجه این حقیقت می

قضا و قدر یعنی همان « خلق»حوالت، منتهی به مفهوم سبب حقیقی و اولیة این ت

گردد؛ و صفت قضا و قدر )خلق( تنها برازندة پروردگار آفریننده، بسیار دانا و توانا، می

 دهد. حکیم و با اراده است که هر چه بخواهد به میل خویش انجام می

ی قرآن بر اساس اسلوب اعجازگونه که در نصوص ذکر شده مالحظه کردیم، همان

 را بیان نموده است. « خلق»و به جهت اختصار، ابتدا پدیدة 

که بر تمام حوادث و « سببیت»بدین ترتیب ثابت گردید که قانون فراگیر 

های هستی سایه افکنده، هر صاحب خردی را به شناخت و اثبات وجود دگرگونی

ها و زمین در ماندارد که ملکوت آسوامی« اهلل»آفریدگار بزرگ و پروردگار جهانیان 

 پنجة قدرت اوست. 

طراح مغز الکترونیک و عضو انجمن علمی تحقیقات « کلودم. هزاوی»مهندس 

در مقالة خویش با « لنگی فیلد»فضانوردی و کمیتة شورای هواپیمایی ملی در شهر 

و داللت آن بر غیر ازلی « ترمودینامیک»شاره به قانون دوم ابا « بزرگترین نوآفرین»ن اعنو

ای عناصر این هستی موجود، چیزی جز مجموعه»بودن هستی به آفریننده، چنین گفت : 

نیست که طبق نظامی مشخص گردهم آمده و حتماً ریشه در سببی اولیه )و حقیقی( 

دارد که ماورای قانون دوم ترمودینامیک است و آن عبارت از ذاتی غیر مادی، لطیف و 

 1«.باشدؤیت نمیخبیر است که با چشمان دنیوی قابل ر
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 دلیل اتقان
 

 

 

 

 بخش زیر است : سهاین فصل شامل 

 انگیز است.ها، امری شگفتاتقان و استواری ساختار پدیدهبخش اوّل : 

 ها، نشانگر وجود صفت اتقان در پدیدآورنده است.اتقان پدیدهبخش دوّم : 

طبیعت، سبب هدایت  های کوچک و بزرگصفت اتقان در پدیدهبخش سوّم : 

 .بسیاری از دانشمندان در ایمان به خدا شده است

 



 

 

 

 

 

 بخش اول : 
 

 انگیز استها، امری شگفتاتقان و استواری ساختار پدیده
دارد، استواری و استحکام کاملی یکی از مهمترین چیزهایی که ما را به شگفتی وامی

 کنیم. اطرافمان مشاهده میاست که در ساختار و ترکیب وجودی درون خود و هستی 

آن را در غایت استواری و  دیشم،انسمان بنگریم یا بیآبه هر چیزی در زمین یا 

کند؛ خواه آن یابیم که آن را به سوی هدف وجودیش هدایت میانسجام محکمی می

گونه در نظر بگیریم که خود، جزئی از وحدت یکپارچة حاکم بر هستی شیء را این

از ای در نظر آوردیم که خود، یکی دهندة مجموعهه عنوان جزء تشکیلاست، یا آن را ب

ای به حساب آوریم که خود از جنس مجموعهافراد نوع آن است، یا آن را به صورت 

شمار است، ... همه و همه در امتداد هستی واحدی قرار دارند که به های بیهاین مجموع

کان ندارد از دایره و چهارچوب قانون ای همنواخت به همدیگر گره خورده و امگونه

 حاکم بر آن خارج باشند. 

ها های ستارگان، اختران و کهکشانآیا مهندسی این هستی پیچیده، در طرح و نقشه -

کند، به انگیز آن داللت نمیو حرکت هر کدام در مدار مخصوصشان، بر استواری شگفت

ن آن، به ندرت منتهی به عیب و ای که حتی تغییر و تحوالت وسیع نیز در دروگونه

 گردد؟ نقص، یا خرابی و فساد آن می

تا شناسان مراجعه نمایید ها و نتایج تحقیقات ستارهبرای پاسخ این سؤال به گفته

 دریابید! العادة آن را شگفتی فوق
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ها، گیری دقیق عناصر وجودی سلولو اندازه« انسان»آیا آفرینش موجودی به نام  -

با صفات ظاهر و پنهان در ذات زا، اعمال و حرکات مشخص هر کدام، همراه اعضا و اج

 زا ندارند؟ و نهاد وی، همگی نشان از اتقان و استحکام حیرت

ها، یولوژیستفیز شکافان،جواب خود، دستاوردهای علمی کالبد دریافتبه منظور 

فرینش و ساختار روانشناسان را مطالعه و بررسی نماید تا بر اتقان آ شناسان وزیست

 العقول واقف شوید! جسمانی این موجود محیر

دگان، آبزیان، نزرگ جانوری در عالم حیوانی، اعم از پربهای وعهمآیا این مج -

ها، خزندگان و ... هر کدام در انواع و اشکال و اوضاع متفاوت، با رنگچهارپایان، 

گرفته تا بزرگ، ... جملگی بر از کوچک های زندگانی مختلف، ها، غرایز و شیوهویژگی

 کنند؟ این هستی پهناور داللت نمیاتقان و زیبایی 

های جهان شناسان را بگیرید تا عجایب و شگفتیدر این خصوص نیز سراغ زیست

را برایتان روشن ساخته و شما را به حیرت  حیوانات و ساختار مستحکم هر مجموعه

در برابر آفریدگار سازنده و معمار واسته( ای که )خواسته یا ناخاندازند، به گونه

 اش سر تعظیم و تکریم فرود آورید!. برجسته

های درختی، گیاهی و شمار در عالم گیاهان، از انواع گونههای بیآیا این مجموعه -

کشتزارهای دیمی و آبی گرفته تا اشکال مختلف ریشه، ساقه، شاخه، شکوفه، گل، برگ، 

تنان، در اشکال گوناگون رنگ، طعم، بو، گرفته تا سختتنان رممیوه، بذر، ... و از ن

دهندة استحکام و نوآوری خاصیت، تأثیر و تأثرات و ... هر کدام به نوبة خود، نشان

 باشند؟. برانگیز نمیشگفت
شناسان مراجعه نمایید تا از به دستاوردهای علمی گیاهجهت پاسخ مناسب، 

شان تار استوار و مستحکم و ادای دقیق وظایف محولهساخهای گیاهی و نباتی، شگفتی
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هایتان پر از نور ایمان به صانع بزرگ گل و گیاه و سایر گونه دلآگاه شده، و بدین

 مخلوقات گردد!. 

ها، غارها، ها، دریاها، کوهآیا آفرینش )عناصر و طبقات مختلف( زمین از قبیل خشکی -

ها و جویبارها، ها، رودخانهها، معادن، منابع، چشمهکها، خاها، شنها، صخرهها، دشتدره

ها، روزها، سیر و گردش بر گرد محورها، و ها، و شبها، گرمی، سردی، فصلها، راهرنگ

 باشند؟. نظیر نمیسایر صفات و خصوصیاتش، دلیل بر اتقانی پایدار و نوآوری بی

کشفیات جغرافیدانان، این سؤال را نیز در البالی تحقیقات و الزم است جواب 

های یاد شده، جویا شوید تا اتقان شناسان و سایر متخصصان در زمینهشیمیدانان، زمین

و به شما بفهماند ساخت و ساز این کرة خاکی، شما را به درجات کمال انسانیت رسانیده 

 ناست!. گر زمین و هر آنچه در زمین است، ذاتی بسیار دانا، حکیم و تواکه آفریننده و تقدیر

های آیات و نشانهها افزون گردد، بدین ترتیب هر چه دانش و خبرگی و تجربة انسان

کند؛ چرا که ما هر نظم و ترتیب متقن پروردگار در هستی، بیشتر بر ایشان خودنمایی می

درنگ به فکر وجود کسی کنیم، بیو مستحکمی که در هر چیز مرکبی مالحظه می

 رتیب را ایجاد و به آن سر و سامان بخشیده است. افتیم که این نظم و تمی

اند، احتمال اتقان ناشی از حکمت در چیزهایی که از ده جزء یا بیشتر تشکیل شده

دانند؛ فردی حکیم، به مراتب بیشتر از احتماالتی است که آن چیز را ناشی از تصادف می

ظه کند، فوری متوجه لذا عقل ما هر گاه شیء متقن و آراسته به آثار حکمت را مالح

موجودی زنده و توانا، حکیم و با اراده خواهد گشت که آن را اتقان بخشیده باشد؛ زیرا 

األجزء از راه هم در منطق عاقالن و هم در نظر ریاضیدانان، وجود اتقان در اشیای کثیر

 تصادف، محال و ناشدنی است. 

 یم : کنهای ملموسی در این راستا اشاره میاکنون به مثال
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ای شده و اسباب و اثاثیة درون آن را خیلی مرتب و منظم هر گاه وارد خانه -0

گوییم : امکان ندارد چنین نظم و ترتیبی خود به خود و تصادفی درنگ میبیابیم، بی

 ایجاد شده باشد، بلکه شخص خوش ذوق و سلیقه در پدید آوردنش نقش داشته است. 

ای آراسته و زیبا و با دوختی محکم و بادوام م که به گونههر گاه لباسی را مشاهده کنی -2

 دست آن را دوخته است. کنیم که خیاطی ماهر و چیرهساخته شده باشد، زود حکم می
هر گاه دستگاه اتوماتیک و خودکار، یا برقی و الکترونیک خوش ساخت و  -0

کند، فوری به ادا می اش را به نحو احسنای را مالحظه نماییم که وظایف محولهپیچیده

 یاد مهندس سازنده، ماهر و توانایش خواهیم افتاد )و او را تحسین خواهیم کرد(. 

شمار در عرصة های بیها و آفریدهپس آیا شایسته نیست که اینک با مشاهدة پدیده

شان اذعان و اند، بر آفرینندهاین هستی پهناور که هر کدام در اوج اتقان و استواری

نماییم؟ آفریدگار حکیم، بزرگ و دانایی که پروردگار جهان و جهانیان است و  اعتراف

ای که هر ها را در مسیر صحیح و مکان مناسبشان قرار داده، به گونهتمام اجزاء و آفریده

بود، دچار نقص و خلل گشته و گاه یکی در جای دیگری و با خصوصیات دیگری می

 ماند؟ از تحقق هدف وجودیش باز می

بنابراین، تمام افراد بشر از عامی و باسواد، دانا و جاهل، کوچک و بزرگ، کودن و 

پروردگار یکتا یعنی ای خاص و بنابر طبیعت انسانی به وجود نابغه، ... هر کدام به گونه

بینی، نمایند، مگر کسانی که از روی عناد و خود بزرگگواهی داده و بر آن اقرار می« اهلل»

و بر این حق آشکار پردة کتمان بگذارند؛ روشن است که برای هر لجاجت نموده 

 تر از بداهت و صراحت وجود ندارد. صاحب خردی، دلیلی قوی

قرآن کریم در بسیاری از آیات بیناتش، ما را از راه دلیل اتقان، متوجه آفریدگار 

 کنیم : نماید که در اینجا به چند نمونه اشاره میحکیم می

 فرماید : سورة نمل می 33در آیة  -0
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ها پنداری، در حالی که کوهحرکت میبینی و آنها را ساکن و بیها را میکوه»

ها بخشی از کرة زمین بوده و چرا که کوهمانند ابرها در سیر و حرکت هستند )

گردد(. این ساختار خدایی است که کرة زمین به دور خود به دور خورشید می

وار )و مرتب و منظم( آفریده است. )خداوندی که همه چیز را محکم و است

حساب و نظام در برنامة آفرینش او است( مسلماً وی از کارهایی که شما انجام 

 «.گذارد(جزا و سزا نمیدهید بس آگاه است )و کردار نیک و بدتان را بیمی

 فرماید : می سورة نبأ 06تا  6عزوجل در آیات  خداوند -2

و آیا ایم؟ ها( نساختهایگاه آمادگی )برای زندگی شما انسانآیا ما زمین را ج»

زمین در برابر فشار مواد مذاب درونی( )برای نگاهداری ی یهاها را میخکوه

ایم؟ و خوابتان را های )نر و ماده( نیافریدهننمودیم؟ و شما را به صورت جفت

ایم؟ )تا در دهایم؟ وشب را جامه و پوشش ننمومایة آرامش و آسایشتان نکرده

خلوت شب، دور از دیدگان مردمان آرامش و آسایش کنید، و به تجدید قوا 

)تا پس از تجدید ایم؟ بپردازید(. و روز را وقت تالش و کوشش زندگی نکرده

قوا در شب، در روز به کار و کسب بپردازید(. و چراغ درخشان و فروزانی را 

و از را برایتان روشن و گرم دارد؟(.  ایم؟ )تا در بزمگاه جهان، محیطنیافریده

ها و ایم؟ تا با آن برویانیم دانهابرهای افشارنده، آب فراوان ریزنده فرونفرستاده

 «.های درهم و انبوه راها را. باغگیاه

 فرماید : سورة عبس می 02تا  07خداوند عزوجل باز در آیات  -0

چه چیز از  دا او را کشته باد انسان! چه خدانشناس و ناسپاس است! خ»

آفریند و قوت و قدرت )و جمال و کمال( آفریند؟! او را از نطفة ناچیزی میمی

کند )تا راه بخشد. سپس راه )شناخت خوبی و بدی( را برای او آسان میبدو می

میراند و بعد او را میهدایت را در پیش گیرد، و راه ضاللت را ترک گوید(. 

گرداند. هرگز! س هر وقت خواست او را زنده میگرداند. سپوارد گورش می

هرگز! انسان )با وجود طول حیات( دستوری را که خدا بدو داده است )وظایفی 
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را که برای وی تعیین کرده است، آنچنان که شایستة مقام با عظمت الهی است( 

هنوز که هنوز است انجام نداده است! انسان باید به غذای خویش بنگرد و 

ایم، و در ساختمان ن بیندیشد )که چگونه ما آن را برای او فراهم کردهآدربارة 

ظرافتی بکار بخش آن، چه دقت و مهارت و مواد غذایی و اجزای حیات

بارانیم. سپس زمین را ای شگفت میایم(. ما آب را از آسمان به گونهبرده

ی خوراک انسان ها را )که مایة اصلکنیم. در آن دانهشکافیم و از هم باز میمی

های پر است(، و رزها و گیاهان خوردنی را، و درختان زیتون و خرما را، و باغ

مندی شما و درخت و انبوه را، و میوه و چراگاه را، برای استفاده و بهره

 «.رویانیمچهارپایان شما می

 فرماید : سورة فرقان می 62و  60خداوند عزوجل در آیات  -4

هایی را به وجود آورده دای رحمانی است که در آسمان برجپاینده و بزرگوار خ»

است و در آن، چراغ )فروزان خورشید( و ماه تابان را ایجاد نموده است. خدای 

رحمان کسی است که شب و روز را )به طور متناوب( جایگزین یکدیگر 

 سازد، برای )عبرت( انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد )و فطرتمی

شمار های بیرا در خود بیدار نگاه دارد( یا بخواهد )نعمتخداشناسی 

آفریدگارش را( سپاسگزاری کند )و با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاری، بر 

 «.الطاف و انعام خدا در حق خود بیفزاید(

کنیم که خداوند عزوجل با از نظر گذشت، مالحظه می ی کهبا دقت در مضمون آیات

اتقان و استواری هستند، از های مرتب و منظمی که در نهایت ها و آفریدهبیان پدیده

های بنا به استعداد و تخصص و هر کسخواهد تا به اندیشه در آنها پرداخته ها میانسان

های وسیع و یابیم که زمینهعلمیش نتیجة منطقی و معقولی از آنها بگیرد؛ و نیز درمی

ن علمی، در هر رشته و هر نظرابو صاحمناسبی وجود دارد تا دانشمندان، پژوهشگران 

عصر و زمانی، نسل اندر نسل به کشف و استخراج آیات تکوینی خداوند پرداخته و از 



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

101 

 

این راه، هم خود و هم دیگران را به اثبات و پذیرش وجود حقیقی پروردگار، صفات 

های کمالش، یکتایی در ربوبیت و الوهیتش و ... راهنمایی کنند؛ سپس در برابر نعمت

شمارش به تکریم و شکرگزاری مخلصانه نشسته و عبادت و بندگی حقیقی و بی

 شدنش را خاضعانه گردن نهند. تسلیم



 

 

 

 

 

 بخش دوم : 
 

 ها، نشانگر وجود صفت اتقان در پدیدآورنده است اتقان پدیده
است که آن در کسی « اتقان»وجود هر پدیده یا عمل متقن و استوار، دلیل وجود صفت 

تواند آراسته به چنین صفتی باشد یده یا عمل، از وی ناشی شده است؛ اما تنها کسی میپد

مهندسی و که بسیار دانا و مطلع از امور باشد. مثالً قصر زیبایی که از حیث ساختاری، 

برانگیز باشد، بدون طراحی، مواد و مصالح کاربردی و تزییناتی، مستحکم و متقن و تحسین

یا بنا و کند که طرح و نقشة آن را ریخته باشد؛ ماهری داللت می شک بر وجود مهندس

معماری که آن را ساخته و پرداخته و زینت داده به طوری که چنین شخصی بایستی خیلی 

 در تخصص ساختمانیش باشد. کارآمد و خوش ذوق و سلیقه 

ام پیچیدة خودکار نیز که اعمال و حرکات خویش را منظم و مرتب انجیک دستگاه 

های مصنوعی اش به دستگاهو شناخت دقیق مبتکر و سازندهدهد، صراحتاً بر آگاهی می

روشن است که اتقان در چیزی، مستلزم علم و و طراحی ماهرانة آن داللت دارد. 

ن و نیز آطرح و فرضیة مناسب جهت اجرای شناخت بر آن چیز، حکمت انتخاب 

اتقان در کاری به چشم بخورد، دة باشد. پس هر گاه پدیقدرت اجرایی کافی می

آن کار و دهندة کار در حد نیاز انجام دهندة علم، حکمت و قدرت اجرایی انجامنشان

 باشد. حتی اندکی بیشتر از آن مقدار می

تر تر باشد، مستلزم نیروی بیشتر و شناخت دقیقهر چه کار بزرگتر و پیچیده

اهدة جرثقیلی که محمولة بیست تُنی را باال اش خواهد بود. مثالً ما با مشدهندهانجام
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فهمیم که این دستگاه، قدرتی معادل با کشش بیست تُن را دارد؛ یا به کشد، میمی

کند، محض مالحظة انسانی که صندوقی آهنی به وزن یک تُن را بر پشت خود حمل می

تن را که چنین فردی حداقل توانایی الزم جهت حمل یک کنیم این نکته را درک می

بینیم که انفجار یک بُمب اتمی باعث ویرانی منازل یک شنویم یا میدارد؛ یا وقتی که می

یب ریابیم که چنین بُمبی قدرت انفجاری الزم جهت ویرانی و تخشهر شده است، درمی

دستی و مساحتی معادل مساحت شهر مذکور را دارد؛ وقتی که فردی با مهارت و چیره

ای ویژه )در محوطه یا ساختمانی مشخص( رسانده و را به نقطه ای خاص، خودبه گونه

بخشی کوچک در آن نقطه، انفجار عظیم و انداختن با فشار دکمه و به حرکت 

العاده پیچیده و بزرگی را به حرکت و کار آوری ایجاد نماید، یا دستگاههای فوقتخریب

های مخفی ها و استارتوگاهها، نیرتکنیکاندازد، پی خواهیم برد که چنین شخصی بر 

به مصلحت و در مجموعة مذکور قدرت و احاطة کافی دارد؛ لذا هر گاه این عمل، بنا 

های گوناگون از ناحیة همین شخص صورت پذیرد، این حقیقت را در خواهیم موقعیت

یافت که چنین عملی، تصادفی نبوده، بلکه از روی حساب و کتاب دقیقی شکل 

 گیرد! می

انتخاب، در موصوف واحدی جمع گردند، گاه صفات قدرت، علم و حُسن پس هر 

گمان فاقد صفات رسانند؛ چرا که مادة بدون حیات، بیزنده بودن دیرینة موصوف را می

 بیان شده نیز خواهد بود. 

ر هستی آوهای بدیع، دقیق و شگفتقرآن کریم با جلب نظر و توجه مردم به پدیده

خواهد این نکته را بفهماند که اند، در واقع میخودشان وجود یافته که از ناحیة ذاتی غیر

 دهندة آنها، ذاتی بسیار دانا، توانا، حکیم، و زنده است. آورنده و شکلپدید

کنیم که وجود مدیر و مدبری ناظر بر تدبیر امور هستی، الزامی بنابراین مالحظه می

و حکیمی درخور چنین مقامی است که پر واضح است که تنها ذات دانا و توانا است؛ 
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بر گسترة هستی، هیمنه و سلطه داشته، کوچک و بزرگ را زیر نظر گرفته و مراقبت 

نماید؛ بدیهی است که چنین ذاتی، هم شایستگی مالکیت بر جهان و جهانیان را دارد، و 

 چون و چرای آن است. هم حاکم و فرمانروای بی

های هستی، دریافتیم که ری برگرفته از بررسی پدیدهسرانجام به دنبال این انسجام فک

ذاتی بسیار توانا، دانا، حکیم، زنده، دارای هیمنه، تدبیرگر امور،  ،هادر ورای تمام پدیده

 مالک و فرمانروا وجود دارد که هر چه بخواهد و هر گونه اراده کند، همان خواهد شد. 



 

 

 

 

 

 بخش سوم : 
 

ک و بزرگ طبیعت، سبب هدایت های کوچصفت اتقان در پدیده

 بسیاری از دانشمندان به سوی خداوند 
و استواری نظام هستی که در تمام ذرات و اجزای کوچک و بزرگ جهان « اتقان»پدیدة 

شناسان را به طرف دایرة ایمان به خورد، بسیاری از پژوهشگران و هستیبه چشم می

چیزی را در غایت استواری آفریده و  خداوند که هردهد؛ پروردگار و خالق هستی سوق می

ذره ذره هستی، بر وجود ذات و صفات کمالش گواهند؛ تعداد زیادی از این دانشمندان با 

 تعالی وجود ندارد. « اهلل»اند که : هیچ معبود حقیقی جز تمام وجود اعالم نموده

ان و رئیس فیزیکد« جُرج اِرل دیویس»ای است که دکتر این اعترافات، مقالهاز جملة 

کشفیات علمی، وجود خدا را »بخش تحقیقات اتمی نیروی دریای آمریکا، با عنوان 

 ، نگاشته که خالصة آن به قرار زیر است : «کندثابت می

قافلة دانش جلو رفته و خرافات کهنه و قدیمی رنگ ببازد، توانایی انسان در هر چه »

 یابد ... .افزایش میوری از مزایای دین و دستاوردهای دینی نیز بهره

دینان را در میان محققان و جویندگان علمی البته این بدان معنا نیست که ما وجود بی

این نکته را خاطرنشان سازیم که باور شایع در بین مردم، خواهیم انکار کنیم، بلکه می

دینی در میان قشر )روشنفکر و( دانشمند جامعه است، مبنی بر اینکه بخش عمدة بی

پایه و اساس بوده و برعکس، مالحظه خواهیم کرد که ایمان به خدا در میان محققان بی

و دانشمندان، شیوع بیشتری دارد ... به لطف اشتغالم در بررسی طبیعت و تحقیقات 
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فیزیکی، فرصتی به من دست داد تا بتوانم ترکیب پیچیده و غیر قابل تصوری را در 

و آراستگی نوسانات درونی مایم که زیبایی ها بررسی و تحقیق نبرخی از پدیده

انگیز بزرگترین کوچکترین ذراتشان، دست کمتری از جنب و جوش و تحرکات حیرت

و ستارگان شناور در مدار مخصوصشان ندارند؛ در این جهان پهناور، هر پرتوی از نور 

هر کنش و واکنش فیزیکی یا شیمیایی یا هر خاصیتی از خواص یکایک موجودات 

 گیرد. ده، برحسب قوانین ثابت و تغییرناپذیری صورت میزن

اند که هر اندازه انسان های واقعی از طبیعت، دستاوردهای علوم بشریاین صورت

 برد ... . در آنها دقت و تأمل نماید، بیشتر به زیبایی و ظرافت آن پی می

ادی اثبات نماییم، به های ماگر بخواهیم وجود خدا را تنها از راه )حواس ظاهری( و شیوه

ایم؛ چرا که تا به حال، کسی ادعا نکرده که خدا ماده است. اما به کمک عقل و خطا رفته

 توانیم به هدف خویش دست یابیم. ها( میها )و شنیدهها و دیدهاستنباط از آموخته

پس اولین نکتة منطقی که الزم است در این راستا قبول داشته باشیم، این است که 

اما اگر بپذیریم که طبیعت هستی قادر است ای قادر نیست خود را بیافریند. چ مادههی

ایم؛ این بدان خود را ایجاد کند، در حقیقت آن را آراسته به صفات خداوندی نموده

و در عین حال آن را مرکب از ایم معناست که بر وجود خالق پروردگاری اعتراف نموده

 دانیم! روح و ماده می

ن به ترجیح خدایی غیرمادی برای این هستی را باور دارم که آیات و ولی م

که  اند؛ خداییخودنمایی و آثار قدرتش در آن تجلی یافتههایش بر گسترة آن، نشانه

 نظیر و همتایی برایش نیست. 

عالوه بر آن، هر چه تکامل و پیشرفت مخلوقات فزونی یابد، نیاز به خالقی مدبر در 

اند، به برداشتهاز آن گردد و توسعة تکاملی که علوم پرده نمایان می ورای آن، بیشتر

 باشند. می« اهلل»خودی خود گواه بر وجود 
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های مختلف زنده و غیرزنده، در شکل و ها و مجموعهها ستاره و سیاره، جهانمیلیون

 ناپذیر، ...و با طول عمرهای مشخص و تحت قوانین ثابت و خدشههای متفاوت صورت

باشند که عقل همگی نشأت گرفته از اجزایی ساده، بسیط، فاقد صورت و بسیار ریز می

 بشر از اطالع و دسترسی به چگونگی ایجادشان ناتوان است. 

هر کدام از ذرات و اجزای هستی، چه آنها که محسوسند و چه آنها که خواص و 

ا و استعدادهای خاص هعقلی انسان از درکشان ناتوان است، قوانین و سنتحتی تصور 

 کنند. خویش را در خود حمل می

گرچه این دالیل )در اثبات وجود خدا( کافی است ولی دلیل دیگری نیز در اینجا وجود 

دارد که قوت و شدتش به مراتب بیشتر است؛ و آن عبارتست از اینکه : نه تنها ستارگان و 

های تکامل بلکه مجموعهاند، تهشماری از این ذرات و جزئیات بسیط نشأت گرفسیارات بی

یافتة موجودات زنده، خصوصاً موجود متفکر، مبتکر و خالق )به نام انسان( نیز که در پی 

 باشند. جود و زندگی است، ثمرة چنین ذراتی میکشف حقیقت و اسرار و

ای آشکار بر وجود خداوند تمام ذرات این هستی مشهود، به گونه)باالخره اینکه(، 

دهد که حتی نیازی وجود ندارد تا بر اثبات این حقیقت استدالل عالی( شهادت می)اهلل ت

  1...«. خویش عاجزندنماییم که اشیای مادی از ایجاد و آفرینش 
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 دلیل نظم فراگیر
 

 

 

 

 این فصل شامل چهار بخش زیر است :

 .یستنظم و انسجام موجود در طبیعت، از دو حال خارج نبخش اوّل : 

نیاز طبیعت منظم و هدفدار به آفریننده و ناظم، از بدیهیات عقل بخش دوّم : 

 .انسانی است

 یکپارچگی نظام هستی، دلیل بر یکتایی خالق و ناظم است. بخش سوّم : 

شناسان پیرامون نظم فراگیر فرازهایی از سخنان هستیبخش چهارم : 

 هستی.

 



 

 

 

 

 

 بخش اول :
 

 طبیعت، از دو حال خارج نیست نظم و انسجام موجود در
نظمی و نقص در آن به چشم نظام بدیع و به هم پیوستة هستی که اثری از بی

از کند، شده و هدفدار حرکت میای از پیش تعیینخورد و در ضمن طرح و نقشهنمی

 دو حال خارج نیست : 

 یا صرفاً ناشی از تصادف ذاتی محض است؛  -0

حکیم، دانا و تواناست که هر چه بخواهد و اراده کند  یا ناشی از تدبیر مدبری -2

 یابد. تحقق می

اینکه بگوییم ناشی از تصادف محض است، عقالً و واقعاً امری محال و ناشدنی 

است؛ چرا که اگر فرضاً تصادف بتواند حتی چیز ساده و جزئی را منظم بیافریند، هرگز 

حد و باشد؛ نظامی که دامنة آن بی امکان ندارد سبب ایجاد نظامی گسترده و فراگیر

و در طول زمان، پی درپی و بدون عیب و نقص، تحت قوانینی یکپارچه و حصر بوده 

وجه موجب ایجاد هدفداری در همنواخت، استمرار یابد. از طرف دیگر، تصادف به هیچ

زا اجگردد؛ در حالی که روند جهان هستی، روندی هدفدار بوده که علیرغم ها نمیپدیده

ای کلی و نظمی فراگیر لحظه به شمارش، در ضمن نقشههای بیو ذرات و مجموعه

 شود. خللی در آن وارد نمی لحظه به سوی هدفش روان است و

 فرماید : سورة ملک می 4و  0یات آقرآن کریم در 
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را باالی یکدیگر و هماهنگ آفریده است. اصالَ در آفرینش آن که هفت آسمان »

بینی )و بلکه خلل و تضاد و عدم تناسبی نمیخداوند مهربان،  هایو آفریده

برخوردار است، و  هستی با تمام عظمتی که دارد، از انسجام و استحکام شگفت

نظم و نظام عجیب و قوانین و روابط دقیق بر ذره ذرة کائنات حکمفرما است(. 

خلل و گونه وارسی کن( آیا هیچ را پس دیگر باره بنگر )و با دقت جهان

بنگر و( بارها و  را بینی؟ باز هم )دیدة خود را بگشای و عالم هستیای میرخنه

بارها بنگر و ورانداز کن. دیده سرانجام فروهشته و حیران، و درمانده و ناتوان، 

 «.گرددبه سویت باز می

عیب و نقص آن اشاره شده است؛ در این نص شریف به نظم فراگیر هستی و استمرار بی

نظمی و بود، بایستی در اثر اختالل، بیاز تصادف کور و بدون شعور میکه اگر ناشی چرا 

 گشت. ها و زمین و .... دستخوش تزلزل و فروپاشی میهایی نظیر آسمانانشقاق، پدیده

ها را به این دلیل عقلی جلب توجه انسانبه همین خاطر است که خداوند عزوجل، 

ر هر سطح و مرتبة علمی که باشند( به رویارویی نظران علوم بشری را )دو صاحب

سند )علمی یا عقلی( مبنی بر عدم وجود یا  خواند تا اگر قادرند، کوچکترین دلیل فرامی

است که هر دو بر « حسیر»و « خاسیء»لذا نص مذکور، شامل دو لفظ خدا ارائه نمایند؛ 

 ناکامی و عجز منکران خدا در این میدان داللت دارند. 

که دور از هر گونه عیب و شکاف یا اختالل و تزلزلی است، نظامی م هستی نظا

باشد که قوانین جبری پروردگار، ناظر بر آن است و چیزی را توان استوار و محکم می

 باشد. از این قوانین نمیخروج 

کم و کاست هر چیز در پهنة این هستی، آراسته به توان و استعدادهای متناسب و بی

و هیچ کدام از عناصر و نیروهای موجود در آن، در جهت مخالف و متضاد  خویش است

کنند. اگر چنین تقدیر و ارزیابی حکیمانه و معیارهای کنترل و همدیگر حرکت نمی
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گمان نتیجة فعل و انفعاالت نیروها و عناصر، به اختالف و داشت، بیپیشگیری وجود نمی

 نمودند )!(. یگر طغیان و تجاوز میشد و برخی بر برخی دنظمی کشانده میبی

آور، های زیانمنع و پیشگیری )کنترل( نبود، حشرات یا میکروباگر این موازنة 

العاده زیادی در تولید و تکثیر نسل گرفت؛ زیرا قدرت فوقسطح کرة زمین را فرامی

نباتات خویش و سرعت انتشار آن دارند. بدین ترتیب نباتات کُشنده و زیانبار، در درون 

و اجازة رشد و شکوفایی را از مفید و سودبخش رخنه نموده و تمام مزارع را فراگرفته 

 کردند. گیاهان سودمند سلب می

موجود در کرة زمین، سطح آن را به کلی  هاینداشت، آباگر این توازن وجود 

ولی این ماند؛ ای که حتی به اندازة جا پای انسان، خشکی باقی نمیگرفت به گونهفرامی

زیادی در نواحی قطبی و سردسیر، به حالت های کنترل و موازنة دقیق سبب شده تا آب

 ها متوقف گردد. جمعی آبنگه داشته شده و طغیان زده یخ

این موازنه و کنترل عناصر و نیروها نبود، قدرت رشد و نموی که در باز اگر 

مدت )تنها( یک سال، طفلی موجودات زنده وجود دارد، به تنهایی کافی بود تا در 

اما این نظم فراگیر در گسترة هستی، هرگز اجازة چنین خردسال را به کوهی تبدیل کند. 

پس آیا درست است که بگوییم : چنین نظم و دهد! را نمیاختالف و هرج و مرجی 

انضباطی، تصادفی و اتفاقی است؟ یا برعکس، نشأت گرفته از ناظمی حکیم، مدبر و 

قدرت، حکمت و حاکمیت هر چیز است؟! اگر آفریدگاری بزرگ و توانا، باعلم، توانا بر 

گمارد، یقیناً هستی به میدانی از ث هستی نمیدخویش، هیمنه و تدبیرش را در حوا

به این سو و آن سو هدف ها تبدیل و هر چیزی بینظمی و سرگردانی عناصر و پدیدهبی

 انجامید. رفته و سرانجام به نابودی می

های علمی، پرده از روی این حقیقت، فراروی دانشمندان و اما تحقیقات و بررسی

های هستی ها و دگرگونیبرنامگی در پدیدهنظمی و بیمحققان کنار زده که اثری از بی
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تکاپوست در حرکت و اش شدهوجود نداشته و هر چیزی به سوی هدف از پیش تعیین

یک یا چند صفت آفریدگار بزرگ منتهی  به بروزو این سلسلة اهداف و غایات 

)صفات سلبیه( بوده و مظهر گردد؛ خداوندی که بری از تمام صفات نقص و عیب می

تمام صفات کمال است؛ صفات کمالی که هر صاحبدلی را به شناخت خالق جلیل و 

 گردانند. ها و زمین واصل میزمامدار مطلق آسمان

های انسانی قرار قالب تحقیق و بررسیپس هر چه در عرصة گیتی بگنجد و در 

گیرد، انسان را به سوی اقرار بر وجود بزرگترین موجود ازلی و ابدی دستگیری 

بوده و مثل و نماید؛ موجودی که از حیث ذات و صفات و اسماء، کمال مطلق می

لذات است؛ جودش ناشی از غیر نبوده، بلکه بامانندی برایش نیست؛ موجودی که و

از زمان وجود داشته است، وجودی که هرگز در عدم نبوده، بلکه در هر برهه مباالخره 

زیرا در غیر این صورت نیازمند چیزی خواهد بود که سبب وجودیش باشد و لذا آن 

گردیم که باشد؛ چرا که ما دنبال ذاتی میموجود دیگر، هدف و سوژة بحث ما می

ن هم پروردگار و آفریدگار ازلی و ابدی، ترین وجود را دارا باشد که آترین و اصیلکامل

 تعالی است و بس. « اهلل»یعنی 

که خداوند، هستی و گرداند هایی ما را متوجه این حقیقت میگیریچنین نتیجه

در آن را، هدفدار و به منظور غایتی معین خلق نموده و های حیات و زندگی گونه

و جن( را آراسته به عقل، اراده  برخی از موجودات زنده )از قبیل انسان ومخصوصاً 

 هدف مشخصی را متحقق سازد. سایر صفات گردانیده تا از این راه، 

ای الزم است که هدف وجودی بنابراین، بر هر شخص با اراده و صاحب اندیشه

خویش را در فراخنای هستی پهناور جستجو کرده و راز این معما را کشف نماید که : 

 ت از دیگر موجودات، متمایز گردیده است؟ چرا به وسیلة این دو صف
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نیروی فهم و اندیشه، درک و استنباط علل، اسباب و صفات اشیاء، در خالل  -0

 ها. ادارک پدیده

نیروی اراده و اختیار و دخل و تصرف در امور درون و بیرون خویش، در  -2

 محدودة مشخص اختیاراتش.  ارچوب وهچ

نشود که انسان هرگز قادر نیست در اصل حیات و مرگ البته این نکته بایستی فراموش 

کند، به خواهد و آرزویش را میتواند در آنچه میخویش دخل و تصرفی داشته و حتی نمی

اینکه انسان دائماً نیازمند یاری از نیرویی غیرخویش است ه دلخواه خود برسد؛ مهمتر از هم

 باشد. ماده میعالم  ماورایکه ماورای عالم خاص انسانی و به طور مطلق 

شود که او در نهایت به اینجا ختم میتحقیق و جستجو از هدف وجودی انسان، 

مکلف است به آفریدگار خویش ایمان آورده و بدان اعتراف نماید و با تسلیم شدن در 

 جانبة( وی را گردن نهد. خالصانه و همهبرابر اوامر و نواهیش، بندگی )

اش در زندگی آفرینش خویش را درک نمود، وظیفهدی پس هر گاه انسان هدف وجو

اینجاست که به ندای دعوتگران خدایی پاسخ مثبت داده و شود؛ دنیوی را نیز متوجه می

ابالغ  †که توسط پیامبرانورزد در حد توان به اطاعت از اوامر خداوند مبادرت می

خداوند روی آورده و با اند؛ هر زمان نیز دچار لغزش و عصیانی گردد به درگاه گردیده

دهد تا رضایتش را جلب و توبه و طلب آمرزش از او، مسیر صحیح بندگیش را ادامه می

 گرداند. الهی را در حق خود متحق وعدة پاداش و احسان 

گمان برگرفته از ذاتی بسیار وجود هستی سراسر نظم و اتقان، مرتب و هدفدار، بی

ها و ده و با شعوری در خالل مالحظة پدیدهدانا و حکیم است که هر انسان فهمی

حوادث هستی، متوجه آن خواهد شد و هر کسی بنا به طبیعت و استعداد بشری خویش 

 بهرة خود را از آن خواهد گرفت. 
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ای از جانب دانشمندان و پژوهشگران کنندههای بسیار تأییددر این راستا نقل قول

 نماییم : آنها اکتفا می امور مادی ارائه شده که به بیان یکی از

این نظم و نظام فراگیر »گوید : یکی از این محققان است که می« کمیل فالماریون»

ای که در هر چیزی پدیدار و به مشابة که حاکم بر طبیعت است، همراه با آثار حکیمانه

گر شده و مخصوصاً وحدت روشنایی سپیده و نور زیبایی شفق از همه سو جلوه

وجود نیروی خورد، همگی بر ی که در قالب تغییر و تکامل هستی به چشم میایکپارچه

دارندة نظام های برپادارنده و نگهکنند؛ نیرویی که بسان ستونالیزال ربانی داللت می

هستی در پس تمام ذرات وجود، ریشه دوانده است؛ همین نیرو است که اساس نظام 

  1«.آیداشکال و انواع گوناگون به شمار می حقیقی و منشأ اصلی همة قوانین طبیعی در

_________________________________________________________________________ 
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 بخش دوم : 
 

 نیاز طبیعت منظم و هدفدار به آفریننده و ناظم از بدیهیات عقل انسانی است 
احکام آشکار و اولیة عقلی، عبارت است از محال بودن تبدیل مواد و عناصر یکی از 

هدفدار و سودمند، واره، و مواد مرکب و منظم، خوش ساخت و قساده و بسط به اشیاء 

 بدون اینکه سازنده یا ناظم دانا و ماهری در آن نقش داشته باشد. 

اینکه به خدا ایمان  تمام مردم صرف نظر از اینکه چه مذهب و مکتب فکری داشته و

باشند، همگی اتفاق نظر دارند که پیدایش اولیة هستی، به وجودش میدارند یا منکر 

کوچکترین موجود گردد؛ سپس از بسیط و غیرمرکب برمیعناصر و موادی ساده و 

اند. اکنون از چگونگی بزرگترین آن، از همین مواد ساده نشأت گرفته مرکب گرفته تا

گوییم تا فعالً ببینیم که چگونه تبدیل ایجاد این مواد و عناصر ساده و بسیط سخنی نمی

ه و مظهر سود و بهره و به اشیاء و مصنوعات مرکب و منظم و دارای اتقان گردید

 اند. هدفداری گشته

شوند : اول، کسانی که به خدا ایمان ها به دو گروه تقسیم میدر اینجاست که انسان

گیرند، خواهند گفت : این نظم و هماهنگی دقیق، های عقلی کمک میدارند و از برهان

را آفریده و در پروردگار یکتاست که با قدرت و حکمت خود، هر چیزی ناشی از ارادة 

 وجودیشان قرار داده است. مسیر صحیح 

نوایی سر دوم، کفرورزان منکر خدا، که از راه حق منحرف گشته و هر دسته از آنها، 

گویند به صورت تصادفی و ناگهانی و بدون دخالت عنصری آگاه، داده است؛ برخی می
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ضداد و کنش و ایجاد شده، برخی دیگر قائلند که در اثر جنگ اچنین تحوالتی 

سان دگرگون عامل خارجی بدینهای درونی مواد و عناصر طبیعت و فارغ از هر واکنش

نی خود را از تحلیل و تعلیل این ااند؛ باالخره گروهی دیگر به صراحت ناتوگشته

دارند و در عین حال، نسنجیده بر مصنوعات و موجودات پیچیده و مرکب اذعان می

 ورزند ... .میانکار وجود خدا، اصرار 

ک به داوری بنشینید و منصفانه قضاوت کنید که کدام گروه از لحاظ عقل و منطق، نای

بیشتری آرامش تر و به واقعیت نزدیکتر و در روح و روان، تر و در بیان حق، صادقسالم

 دارند؟! 

 تر خواهد بود؟ دغدغهتر و بیمرگ از کدام یک راحتزندگی و )حتی( 

هر دو دسته و منطق استداللیشان، از اعتبار فکر و اندیشة بشری،  آیا در ترازوی

گفتیم، فعالً کاری به پیدایش اولیة طوری که در ابتدای بحث همسانی برخوردارند؟ همان

های مرکب ماده و حادث یا ازلی بودن آن نداریم، بلکه به تبدیل و تحول آن در صورت

 زنیم : مطلب مثالی میو پیچیده پرداخته و جهت روشن شدن بیشتر 

 پرسند : تعداد از فرزندان دور پدرشان جمع شده و سؤاالتی این چنین از او می

ایم؟ چه کسی ما را آفریده است؟ چه کسی باعث حرکت، ما چگونه به وجود آمده

باشد؟ چه کسی ماه را راه انداخته و به صورت هالل و بدر طلوع و غروب خورشید می

آورد؟ چه کسی گیاهان و درختان را رویانیده و پرورش دیدنی درمی های زیبا وو قوس

دهد؟ چه کسی جنین چه کسی دانه را در دل خاک شکافته و میوه را بیرون میدهد؟ می

پروراند؟ چه کسی به ابرها انسجام یف و منظم میگونه دقیق، لطا در شکم مادر اینر

د؟ چه نیرویی است که از طرفی بارانبخشیده و در زمان مناسب از آنها آب می

دارد و از طرف دیگر موجودات موجودات زنده را میرانیده و از ادامة حیات باز می
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انگیزی این زنجیره را شگفتدیگری را از نیستی به عرصة وجود آورده و با نظم و نظام 

 بخشد؟ و سؤاالت دیگری که زمینة بیانشان محدود است ... .تداوم می

گوید، )فرزندانم،( آفریننده و پدیدآورندة میواب همة این سؤاالت پدرشان در ج

« اهلل»به نام آنچه گفتید و چیزهایی نیز که نگفتید، ذاتی واال و توانا و برپا دارنده  متما

است که باعلم، قدرت، حکمت و تدبیر خویش، هستی را آفریده و با لطف و عنایتش، 

 بدان نظم و اتقان بخشیده است. 

 کجاست؟ « اهلل»پرسند : پس ه میآنگا

به حدی بزرگ است که هیچ چشمی توانایی دیدنش را ندارد، « اهلل»دهد : پاسخ می

 ماند. در حالی که او دیدگان را زیر نظر داشته و چیزی از دیدش مخفی نمی

یکی از فرزندان سؤال نمود : چطور است که خدا ـ اهلل ـ، هر چیزی را آفریده و 

بینیم، برانگیزی که اثرشان را در هستی میالعاده بزرگ و ظریف و حیرتفوقکارهای 

 باشند؟ ها قادر به دیدن خودش نمیدهد ولی چشمانجام می

بنابراین، پدر همة فرزندان را جمع نموده و جهت پاسخگویی دقیق به آنان، داستانی 

 کند : برایشان تعریف میگونه مثالی را بدین

خبر از تمدن و تکنولوژی پیشرفتة های دورافتاده و بیافراد قبیلهروزی یک دسته از 

پرنده امروزی، در صحرایی مشغول گردش بودند که ناگهان چشمشان به یک بشقاب

فتاد که روز زمین نشسته بود؛ همه گمان بردند که یک کلبة صحرایی است، لذا شروع ا

تند؛ ناگهان دست یکی از آنها به جستجو جهت پیدا کردن درب نمودند ولی آن را نیاف

ای افتاده و در نتیجة فشار وارد بر آن، در گشوده شد ... همصدا به طور تصادفی بر دگمه

گفتند : درِ کلبه باز شد؛ ... به درون آن شتافته و با کنجکاوری به جستجو پرداخته و 

هی به اطراف، های آماده پیدا کردند؛ سپس با نگااندکی حلوا و یک قوطی پر از خوراکی

کردند به های آن شدند، اما جرأت نمیمتوجه دستگاه و ابزارهای مختلفی بر روی دیواره
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از راه دور به وسیلة امواج رادیویی کنترل و هدایت پرنده، آنها دست بزنند؛ بشقاب

پرنده حرکات و تحوالت درون و بیرون بشقابافرادی که از راه دور ناظر بر شد؛ می

های تلویزیونی متوجه شدند که تعدادی از افراد قبایل دورافتادة ط گیرندهبودند، توس

اند، لذا از پرنده حبس شدهبشری و فاقد تمدن امروزی به دامشان افتاده و درون بشقاب

خیزد و افراد مرکز کنترل، آن را به حرکت انداختند؛ وسیلة مذکور از زمین به هوا می

زده و کنند؛ لذا وحشته دارند در آسمان پرواز میشوند کدرونش ناگهان متوجه می

روند )تا شاید راه نجات یا گریزی غافلگیر شده و با دلهره به این سو و آن سو می

دانستند حتی اگر محل خروجی نیز پیدا کنند، به بیابند( اما راه فراری نیست؛ چرا که می

 شود. خُرد میدنشان طرف زمین سقوط نموده و اعضای بدنشان درهم شکسته یا گر

ها نیز به حرکتش همگی خیال نمودند که این وسیله به شیاطین تعلق داشته و همان

اند؛ اما یکی از آنان گفت : ممکن است این موجود، پرندة عجیبی باشد که شکم انداخته

گونه که پشت ها از جایی به جای دیگر دارد، همانرا جهت حمل انسانای چنین گنده

 جهت سواری آدمیان بر روی زمین مهیا گردیده است. ها اسب

ای فرودآمد؛ پرنده(، در کنار قصر بزرگ و خالی از سکنهپس از مدتی وسیله )بشقاب

همین که متوجه شدند آن وسیله بر زمین نشسته است، همدیگر را کنار زده و با پیشی 

؛ درب قصر نیز به رفتندزده به طرف در قصر میاز هم، از آن خارج، و شتابجستن 

های های آماده و نیازمندیصورت خودکار باز شده و درون آن پر از خوراکی

 ضروریشان بود. 

های آن نگریستند، مالحظه کردند که همه چیز مرتب است؛ وقتی به گوشه و کناره

ای های تازه ساخت با شیشههای زیبا و پنجرهرختخواب، پردهمیز، صندلی، تختخواب، 

انواع و پزی، های خوراکت ورود پرتوهای نور خورشید، اجاق گاز و چراغشفاف جه
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برانگیز در آن تحسین بندی شده و ... با نظمی دقیق و آراستگیاقسام غذاهای طبقه

 وجود دارد. 

ها ای آهن کوچک را درون یکی از قفسهسپس یکی از آنان گفت : راستی من تکه

دانم وسیلة جنگی است یا به ست  انسان است، نمیام که سرش همانند کف دپیدا کرده

 خورد؟ درد چیز دیگری می

ای است که گفت : آن چیز در حقیقت وسیله یکی از افراد باهوش آنها متوجه شده و

به جای دستانمان به کمک آن غذا بخوریم، چرا که دقیقاً هم اندازة دهان ما توانیم می

 ساخته شده است ... .

اندیشیدن در وضعیتی نمودند که دامنگیرشان شده بود؛ بیشترشان همگی شروع به 

گونه در کلبه گفتند : بدون شک، موجودی پنهان از دیدگان ما وجود دارد که ما را این

انداخته و به وسیلة آن، از راه هوا بدین قصر رسانیده و قصر و امکانات درونش را با 

 است! انگیزی مهیا نموده چنین نظم و ترتیب شگفت

ای اندیش گفتند : تمام این کارهای منظم و مرتب و حساب شدهاز ناباوران کجاما اندکی 

 بینید، خود به خود و تصادفی بوده )و کسی کوچکترین نقشی در آن نداشته است(. که شما می

اندیشان، در امتحانشان مردود و در اینجا بود )که زمان امتحان به پایان رسید و( کج

لذا از قصر بیرون انداخته شده و به عنوان مجرم، توسط مأموران رده شدند، شکست خو

 های مخصوص رانده شدند. گاهخوران به شکنجهشکنجه و عذاب، به زنجیر بسته، و شالق

 



 

 

 

 

 

 بخش سوم : 
 

 نظام هستی، دلیل بر یکتایی خالق و ناظم است  یکپارچگی
ها گرفته تا دنیای عظیم اتم از جهان کوچکوحدت و یکپارچگی نظام هستی، 

 کند. داللت می« ناظم»ها، همگی بر وحدت کهکشان

انگیز های دقیق و بدیع و شگفتو قوانین و نظام« اتم»گونه که از شناسان همانهستی

های حاکم بر ستارگان، سیارات گونه نیز دربارة نظامگویند، همانحاکم بر آن، سخن می

کنند، به طوری که از مالحظة وسعت، کثرت شمار بحث میهای بزرگ و بیو کهکشان

 افتیم. و استحکام آن، به حیرت و شگفتی می

شناس، صرف نظر از اختالف عقیده و مکاتب فکریشان، به تمام دانشمندان هستی

ضمن ها، اند که نظام هستی، از کوچکترین ذرة آن تا بزرگترین کهکشاناتفاق پذیرفته

 نظامی یکپارچه و همنواخت، انسجام یافته است.  ای واحد و درنقشه

ای به دور آن اند که همانند گردونهها بر اساس یک هستة مرکزی بنا شدهاتم

چرخند؛ این هستة مرکزی از یک یا چند پروتون و الکترون تشکیل یافته، که بارهای می

 کنند. الکتریکی مثبت و منفی را تولید می

ها را دارد؛ بدین صورت کهکشانها نیز، نظامی مشابه اتم جهان ستارگان، سیارات و

های خورشیدی؛ گردند، آنان نیز دور محور منظومهکه سیارات پیرو، گرد ستارة ثابت می

ها هم بر مدار و محوری کهکشانها نیز دور محورهای دیگر و باالخره این منظومه

 بزرگتر از همه، در حال چرخش و گردشند. 
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ای به اتم داده و به عنوان العادهو پژوهشگران مسایل ماده، اهمیت فوقشناسان هستی

اند؛ دهندة موجودات جهان، به تعمق و تفحص در آن پرداختهکوچکترین جزء تشکیل

آور فرسا و دراز مدتشان، سرانجام به اثبات حقایقی سرسامها و تحقیقات طاقتبررسی

هایشان، تا انواع دوربین و میکروسکوپمنتهی گشت که نه چشم عادی و نه مسلح به 

اند؛ بلکه تمام این دستاوردها را از راه استنتاج عقلی، به حال قادر به دیدن آنها نبوده

محاسبات ریاضی، انعکاسات نوری و پرتونگاری و باالخره از راه تطبیق نتایج به دست 

 اند. آمده با مقدمات و فرضیاتشان، کسب نموده

اند که ذرات و ، متوجه شده«انرژی»راستای بررسی و پژوهش از  مثالً آنان در -

اند که به داشته هارا در خود نگهای موجود در هستی، نیروهای ناپیدای هنگفتی اتم

توانند آنها زنند که اگر انسان میای گمشده و با سرعتی بسیار زیاد دور میهحلق صورت

 د خواهند بود. مهار و در مدار ثابتی نگه دارد، خیلی مفی

باشد، می ترین اتمترین و سادهوزنکه کم« هیدروژن»مورد مادة  دیگر اینکه، در نمونة

اند که تنها از یک هسته به نام به تحقیق و جستجو پرداخته و ضمن آن، مالحظه نموده

ای به ترکیب یافته است که با فاصلة زیادی از هسته، یک واحد الکتریستیه« پروتون»

نام داشته و در هر ثانیه با سرعتی معادل « الکترون»گردد که مداری دور آن میصورت 

کند؛ یعنی تنها در یک ثانیه، ده هزار میلیون میلیون بار دور بیست هزار میل حرکت می

 گنجد! گردد؛ رقمی که اندازة آن، حتی در تصور انسان نمیمی« پروتون»محور 

ها، بار الکتریکی منفی؛ این روابط کنند و الکترونمل میها بار الکتریکی مثبت را حپروتون

 در واقع، نوعی نظام زوجیت است که شباهت زیاد به زوجیت حیوانات و گیاهان دارد. 

متوجه تر از هیدروژن را مورد کاوش قرار داده و سپس دانشمندان، عناصری پیچیده

تم زیاد و متعددند و به همان شدند که پروتونهای دارای بار الکتریکی مثبت، در هستة ا

وجود دارند؛گاهی به همراه پروتون، های دارای بار الکتریکی منفی اندازه نیز، الکترون
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شود که حالتی خنثی دارد؛ یعنی نه یافت می« نوترون»عنصر یا جسمک کوچکی به نام 

 باشند. نمی ها هرگز به همراه الکتروندارای بار الکتریکی مثبت است و نه منفی؛ نوترون

 ، که سنگین«اورانیوم»اند : در هر اتم دانشمندان در ادامة تحقیقات اتمیشان افزوده

پروتون وجود دارد که در  32اتم موجود در طبیعت است، تعداد ترین اتم موجود وزن

 006ها نیز شود؛ به همراه پروتونها یافت میالکترونمقابل آن، همین تعداد نیز از 

 ود دارد. نوترون وج

های علمی در اتم کشف گردیده، درست این نظام عجیبی که از راه بحث و بررسی

 فرماید : سورة ذاریات است که می 43با این فرمودة خداوند عزوجل در آیة موافق 

 «.ایم، تا اینکه شما )عظمت آفریدگار را( یاد کنیدما از هر چیزی جفتی را آفریده»

دربارة سلوک، حرکات، ساختار و قوانین مربوط به اتم چیزهایی را شناسان، اتم

اند، که هر انسان منصفی را به تسلیم، خشوع، خضوع و بندگی در مقابل خالق گفته

 دارند. پروردگار وامی

و ها گویند : عناصر موجود در طبیعت به تناسب تعداد پروتونبرای مثال می

باشند؛ در حالی که اتم با ی مختلفی میهادهندة اتم، دارای گونههای تشکیلالکترون

اش، به حدی ریز و کوچک است که هم چشم معمولی و هم دهندهتمام عناصر تشکیل

 های پیشرفته، از درک و رؤیت آن ناتوانند. ها و ذربینپچشم مجهز به انواع میکروسکو

های خنثای نها و نوتروقبالً دانستیم که فاصلة میان هستة مرکزی اتم، که از پروتون

 گردند، بسیار زیاد است. هایی که دور محورش میهمراهشان ترکیب یافته است، با الکترون

اند : هر کدام با توضیحات بیشتری افزودهشناسان به همین بسنده نکرده، بلکه اما اتم

های از مدارهای اطراف هسته، از هشت الکترون ترکیب یافته که هر گاه تعداد پروتون

نیز افزایش ها های دیگری باشد، الکتروندر هسته افزایش یابد و نیاز به الکترون موجود

دهند، و ... به همین ترتیب هر چه تشکیل می یمیافته و با هشت عدد دیگر، مدار سو



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

116 

 

ها نیز در مدارهای نیابد، بر تعداد الکترودهندة هسته افزایش تعداد عناصر تشکیل

  گردد.گانه افزوده میهشت

اند که هر گاه عنصری پیدا شناسان دریافتهبر اساس همین نظام دقیق و عجیب، اتم

های مدار خارجی اتمش کمتر از هشت عددند، قادر است به عنصر شود که الکترون

پیوسته تا این نقص را برطرف ساخته و با همدیگر تشکیل عنصر جدیدی دیگری 

و تشکیل عنصر جدید، با عنصری متحد  تواند جهت رفع کمبودبدهند؛ در عین حال می

 هایش بیشتر از حد نیاز آن است. گردد که تعداد الکترون

در راستای پیگیری همین نظام اتمی، توانست عنصر « مندلیف»دانشمند روسی به نام 

را وضع ای بندی نموده و جدول تدریجی باالروندهطبقهرا بر حسب وزن اتمیشان 

 شد شد که این نظام جز با وجود سه عنصر دیگر کامل نخواهد نماید؛ اما ناگهان متوجه

« مندلیف»دانشمندان آنها را کشف نکرده بودند؛ ولی با توجه به اینکه که البته هنوز 

کامالً به درستی این نظام یقین داشت، معتقد بود که ناگزیر باید عناصر گم شده نیز 

یرغم عدم مشاهدة این عناصر، توانست تر اینکه علکشف و نظام را کامل گردانند؛ عجیب

ای که های شیمیایی آنها را بر اساس وزن اتمیشان مشخص نماید، به گونهکه خاصیت

 گویی آنها را دیده است!

 0337، قبل از مرگش، دانشمندان توانستند در سال «مندلیف»سپس از خوش اقبالی 

 رده بود، کشف نمایند! که وی توصیف ک گونهمیالدی، این عناصر مفقوده را همان

بنابراین روشن شد که تمامی عناصر موجود در طبیعت، تابع نظامی هستند که از 

ریزی شده و ناشی از تصادف کور و مادة بدن بخش و حکیم پیاتقانجانب ناظمی 

ای از زنجیرهباشند؛ همچنین روشن گردید که تمام اجزای هستی به صورت شعور نمی

پیوسته و منسجمند و همانند اجزای پیوند خوردة یک کارخانه،  اسباب و علل، به هم

فهمد که عموماً از ای که هر بیننده در نگاه اول میبه گونهکنند؛ همدیگر را کامل می
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ماهر، نظارت و رهبری شده و نیرویی واحد و فراگیر بر حرکات و فعل طرف یک مدیر 

یابد که یک مهندس عالوه درمیو انفعاالت اجزا و آالت متعددش حکمفرماست؛ به 

های مختلفش ارتباط و خبره و کارآزموده، آن را طراحی کرده و بین اجزا و قسمت

و هر بخش را طوری تنظیم نموده که کارش را به زیباترین هماهنگی برقرار ساخته 

ای که ظرافت دهد ... و باالخره نظام و قوانین حاکم بر هستی، به گونهشیوة انجام می

 گردد. از آن هدر رفته و نه نقصی در آن مشاهده میفته است که نه چیزی یا

داللت که بر وجود خالق یکتا و توانا ـ اهلل ـ این است حال و وضع هستی و طبیعتی 

نظم و اتقان کوچکترین تا نماید که با علم، قدرت، حکمت و نفوذ دقیق و لطیفش، می

رت ایجاد نموده و حتی یک مورد استثنایی بزرگترین اجزای هستی را در نیکوترین صو

باشد؛ حقیقتاً خداوند سبحان در هر کدام نیز از قلمرو نظم و اتقان فراگیرش خارج نمی

اش قرار داده است؛ دلیلی را مبنی بر وجود ذات، صفات و یکتایی از موجودات طبیعی،

 است. گیران و سازندگان واالمقام و مبارک یزدان است که بهترین اندازه

نواخت را ناشی از ارادة ناظمی یکتا اندیشمندان و دانشمندان، این نظم و نظام هم

شمار، این شیوة واحد را برای آفرینش مخلوقاتش برگزیده دانند که از میان احتماالت بیمی

تا خردمندان با نظر و تأمل در آن، بر یکتایی آفریدگار در خالق بودن و ربوبیتش راهیاب 

های داشت، با توجه به احتمالین را بدانند که اگر بیشتر از یک خدا وجود گردند و ا

های آنان ارادهمیان پذیر بود، امکان« وجود»شماری که در تحقق هر گونه از حاالت بی

 گشت. تعارض و تناقض ایجاد شده و منجر به اختالل و تباهی آفرینش می

دارندة قوانین، ، برپا دارنده و نگهکه خالق و مدبر هستیگردد بنابراین معلوم می

های حاکم بر آن و دانای به اسرار آشکار و نهان طبیعت، ذاتی یکتا و ها و نظامسنت

 بدون شریک است. 

 بنابراین، دو چیز مظهر وجود دارد : 
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 شریک؛ خالق و پروردگار یکتای بی -0

 هستی مخلوق و آفریدة خدا؛  -2

به آفریدگار جل و عالست و مخلوقات غیر خدا ـ ما اما وجود کامل و اصلی، متعلق 

باشند که از جانب خالق یکتا و به فرمان و ارادة سوی اهلل ـ همگی دارای وجودی حادث می

ها ارزانی شده است؛ لذا هر گاه نیز اراده کند، زیباترین آفریدة خویش را به نیستی وی، بدان

 دهد. اش را تغییر میبخشد و آفرینش اولیهبرگردانده یا در ساختار دیگری بدان وجود می

جهت اثبات وحدت « وحدت و یکپارچگی نظام»رسیم که پدیدة در اینجا به این نتیجه می

و های طبیعی نگران پدیدهو ژرفو یکتایی ناظم، دلیل مورد قبولی است که پژوهشگران 

 اند. ش کشف نمودههای خوینوامیس و قوانین حاکم بر آن، در خالل تحقیقات و بررسی

دانشمندان استوار است، که بر پایة مطالعات توانفرسای شناسی نوین دانش هستی

و درون خود از آنها های بسیاری را در کران تا کران هستی نشانه موفق شده که آیات و

 به طرف ایمان و اقرار بر وجود خداوند و یکتایی او راهنمایی شوند. 

های اکتشافی پیرامون زوایا و اسرار نهانی ری و بحثدستاوردهای علمی دانش بش

ای قابل توجه از دالیل تفصیلی را در زمینة ایمان به وجود خدا و نظام هستی، مجموعه

اند که جز منکران و مشرکان معاند کسی از قبول یکتایی در ربوبیتش به ارمغان آورده

تری نیز روی بنماید، ی پیشرفتههر چه تحقیقات و اکتشافات علمآنها سرباز نخواهد زد؛ 

ای را بر مجموعة دالیل قبل خواهد افزود که قضیة ایمان به خدا را تقویت و دالیل تازه

تردیدهای ناشی از تاباند. بدین وسیله راه نفوذ شک و پرتوهای علمی جدیدی بر آن می

 شود. شکاکان بسته میهای پردازیهای شیاطین و خیالوسوسه

 فرماید : فصلت می ةاز سورة مبارک 10یابد که در آیة وعدة الهی تحقق میبدین ترتیب 
های خود را در ما به آنان )که منکر اسالم و قرآنند( هر چه زودتر دالیل و نشانه»

ها و زمین، که جهان کبیر است( و در داخل و درون اقطار و نواحی )آسمان

هیم انشان خواسالم و قرآنند( خودشان )که جهان صغیر است( به آنان )که منکر 
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آیا )برای  داد تا برای ایشان روشن و آشکار گردد که اسالم و قرآن حق است.

ده نیست که نسا این ببرگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک( تنه

پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟ )چه حضور و شهادتی از این 

ل قدرت و حکمت خود را بر روی همة برتری و باالتر که با خط تکوین، دالی

 «. ذرات و کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟(

های زیادی را از کرانه علمی جدید در حوزة دانش بشری، شواهد و نشانهتحقیقات 

ها بر دانشمندن عرضه نموده که بیانگر اتقان های جهان هستی و درون انسانو افق

همة این باشند؛ لطف و عنایت و هدفداری می هستی، نظام دقیق و ظریف سرشار از

تواند از طرف ذاتی بسیار دانا، حکیم، شنوا، بینا و ناظر بر هر چیزی صفات تنها می

ایجاد گردیده باشد؛ ذاتی که از کوچک و بزرگ، اندک و بسیار، غافل نبوده و مرگ و 

داوند که خحیات هر چیزی در ید قدرت اوست. این است معنی حاضر و گواه بودن 

 در آیة قبل به آن اشاره شد. 

آید؛ چرا که های الزم بر ملزوم به شمار میلاین استدالل در واقع از جملة استدال

نظم و انضباط و تدبیر و استواری موجود در هستی، لوازمی هستند که بر ملزوم خویش، 

 یعنی حاضر و ناظر بودن آفریدگار بر یکایک اجزایش، داللت دارند. 

اوند در آیة شریفة مذکور، بر سبیل ایجاز و اختصار بیان، صفت حاضر و گواه خد

نماید، گرچه الزمة این شهادت و گواه بودن )یعنی نظم و بودنش بر اشیاء را ذکر می

برای ما قابل درک و فهم است نه خود حضور و شهادت نظام و قوانین استوار هستی(، 

باشد، های قرآنی مستند به آن میکه استدالل خداوند؛ بنابراین، یکی از اصول عقلی

، حضور «شهود»همان استدالل از الزم بر ملزوم است؛ و کامالً واضح است که مراد از 

گواه بودن خداوند عزوجل بر موجودات، به معنی حضور  باشد؛ شهید وهمراه شهود می

 ت. او با تمام صفات حفظ، حمایت، تدبیر و عنایتش بر آنهاسجانبة همه
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شود که هر چیزی بر اساس نظم و قوانین و این شهود و شهادت خداوندی سبب می

الهی در  تاش حرکت نموده و از نقشه و طرح فضا و قدرشدههدف از پیش تعیین

 تدبیر امر و خلق و آراستگی به صفات مخصوصش عدول ننماید. 



 

 

 

 

 

 بخش چهارم : 
 

 ظم فراگیر هستی شناسان پیرامون نفرازهایی از سخنان هستی
طراح مغز الکترونیک، عضو انجمن تحقیقات فضانوردی « کلودم هزاوی»مهندس  -0

اش با عنوان آمریکا، در مقاله« لنگی فیلد»و کمیتة شورای هواپیمایی ملی شهر 

دوست دارم سخنم را با ذکر حقایق انکارناپذیری »گوید : می« بزرگترین نوآفرین»

خوانند؛ ی آغاز نمایم که مرا بر ایمان آوردن به خدا فرامیپیرامون علل و عوامل فکر

مضمون این حقایق عبارت است از اینکه : هر طرحی نیاز به طراح دارد. چیزی که بر 

افزاید، اعمال و کرداری هندسی است مینیرومندی این دلیل، مبنی بر اثبات وجود خدا 

از چندین سال اشتغال در کار طراحی و دانم که پس که با آنها سر و کار دارم؛ این را می

های ها و ابزارآالت برقی، اینک مهارت و توانایی من در انواع زمینهریزی دستگاهبرنامه

 طراحی و نوآوری افزایش یافته است. 

شود که طراحی به خوبی روشن میبر این اساس و بنا به معیارهای عقل و منطق، 

ای های آفرینندهتواند ناشی از نوآفرینیتنها میانگیز هستی اطرافمان، زیبا و شگفت

 العاده بزرگ و مدبر باشد. فوق

اما های قدیمی اثبات وجود خداست، گونه استدالل، در حقیقت یکی از شیوهاین

 اند. تر از هر زمانی بیان و ارائه نمودهتر و قویعلوم جدید بشری، آن را واضح
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آفرینی و محاسبة مواد، ظرش، قدرت نظمهر مهندسی در طراحی دستگاه مورد ن

گیری طرح خویش و محقق شدن های الزم در جهت شکلمصالح، نیروها و سایر هزینه

 اش را داراست. شدهبینیهدف پیش

من نیز مدت چند سال به طراحی یک مغز الکترونیک مشغول بودم که بتواند 

ه سرعت حل نماید؛ لذا این هدف ، ب«نظریة دو بعدی»ای را بر اساس پیچیدههای معادله

 های پیچیده متحقق ساختم. را به کمک صد لوله و ابزارآالت الکترومکانیک و حلقه

به ساخت و اختراع دستگاه  موفق فرساپس از یکی دو سال کار و تالش طاقت

مذکور شده و این حقیقت را نیز دریافتم که عقالً محال است کار چنین دستگاهی، جز 

 کارگیری عقل و هوش و طرح برنامه تحقق پیدا کند.  از راه به

آوری کنیم که دنیای اطرافمان، مجموعة شگرف و سرسامبا این توصیف مالحظه می

بخشی است که به رغم استقالل اعضا و اجزای آن از ، نوآوری و نظماز طرح و برنامه

هر کدام از ذرات اینکه  مهمتر از همه ارتباط تنگاتنگی نیز میانشان وجود دارد؛همدیگر، 

انگیزتر از مغز و حیرتتر دهندة نظام طبیعت، به نوبة خود خیلی پیچیدهتشکیل

 ام. الکترونیک مصنوعی هستند که من ساخته

نیازمند طرح و برنامه است، چطور اکنون که دانستیم این دستگاه کوچک الکترونیک 

و بیولوژیکی یولوژیکی، شیمیایی امکان دارد دستگاه پیچیدة بدن من با ترکیبات فیز

اما ای خبره و ماهر نباشد! برانگیزش، ناشی از طرح و برنامة مخترع و آفرینندهتحسین

شماری و بیای از ساده از نمونه تر اینکه ساختار جسمانی بدن انسان، نمونهعجیب

ود، به تنها راه چاره این است که با تمام وج منتهای این هستی پهناور است. پسبی

 وجود خداوند ایمان داشته باشیم. 

ام که طراحی نظام هستی نباید موجودی مادی از طرفی دیگر، این را نیز فهمیده

لطیف و غیر مادی است؛ و از آن جا که به عنوان یک ، «اهلل»باشد، لذا معتقدم که 
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کنم، میها( احساس نیاز به وجود یک سبب اولی و غیر مادی )در ورای پدیدهفیزیکدان 

 به راحتی وجود موجودی غیر مادی را قبول دارم ... .

زیک به من آموخته که طبیعت، یبنابر آنچه گفته شد و با توجه به آنچه علم جدید ف

بخشیده یا قادر بر تغییر و تحوالت درونیش تر از آن است به خود نظم و اتقان ناتوان

یل عجز و ناتوانی علوم از دستیابی به باشد، لذا خیلی دور از منطق است که صرفاً به دل

  1«.ای، وجودش را انکار نمایمچنین سبب اولیه

*** 

که استاد زمین شیمی است و با استفاده از رادیواکتیو، « کاردانالد رابرت»دکتر  -2

وجود خدا کند، هنگامی که به بررسی قضیة عمر طبقات مختلف زمین را محاسبه می

 کشانند : وی را به سوی ایمان میکه دو انگیزة نیرومند، روی آورد، متوجه گردید 

انگیزة عقلی و عملی که نشأت گرفته از زمینة  -2انگیزة شخصی و درونی  -0

 تخصصی عملیش بود. 

 نگاشته، چنین آمده است : « توجیهات ژئولوژی»که با عنوان  ایلذا در مقاله

به سوی ایمان به خدا را بیان نماییم، هر گاه از ما خواسته شود تا عوامل گرایشمان »

  2«.ای بدهیمکنندهتوانیم با استفاده از تحقیقات علمیمان پاسخ قانعبه راحتی می

ایمان من به خداوند، ایمانی قلبی است که همیشه مرا به سوی پروردگارم هدایت و 

رای کند و به همین جهت است که ایمان من دلیل علمی نداشته، بلکه دارهبری می

مبنای باطنی و روحی است ... لذا انگیزه و دلیل ایمان من، احساس نیاز شدیدی است 

 که از اعماق و ژرفای درونم برخاسته است. 

_________________________________________________________________________ 

 . 18، ص «اهلل یتجلی فی عصر العلم»به نقل از کتاب  -1
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شیمی، به نوبة خود تأثیر های علمی من نیز در رشتة از طرف دیگر مطالعات و بررسی

مان قلبی که دارم، جای به وجود خداوند داشته است؛ چرا که با وجود ایزیادی در اعتقادم 

 «. هیچ تعجبی وجود ندارد که نظام هستی را مظهری از مظاهر قدرت خداوند بدانم

تواند در اثبات کار، نکاتی را که یک محقق زمین شیمی، میرابرتسپس دکتر دانالد 

تعیین لحظة  -0کند : ها استدالل نماید، در دو مورد خالصه میجود خداوند بدانو

 های جهان حاکم است. نظامی که بر پدیده -2 ایجاد جهان

های مختلف زمین در تعیین عمر زمین و ابتدای به وجود آمدن نمونه»گوید : لذا می

ها و امثال آن، با استفاده از روابط رادیواکتیوی این امکان شناختی، همچون شهاب سنگ

بر پایة نیمه کمیتی تعیین  توان تاریخ پیدایش زمین رایز میفراهم آمده که از این طریق ن

بخش متفاوت از همدیگر، های مختلفی با درجات رضایتکرد. در حال حاضر شیوه

آید و جهت محاسبه و تعیین عمر زمین وجود دارد که نتیجة مشابهی از آنان به دست می

آن عبارت است از اینکه پیدایش جهان هستی به حدود پنج میلیارد سال پیش باز 

رود؛ چرا که اگر ازلی ابراین، مفهوم ازلی بودن هستی، خود به خود از بین میبنگردد. می

توان از قانون شد. همین نتیجه را میبود، اکنون هیچ عنصر رادیواکتیوی در آن یافت نمی

دوم ترمودینامیک نیز به دست آورد. اما اینکه جهان، به صورت ادواری و متناوباً بزرگ 

 باشد. ست و غیر علمی و صرفاً تخمینی میو کوچک شود، تصوری نادر

، جزو اصول بدیهی علم «هااتحاد شکل پدیده»پذیری و اصل وجود مبدأ نظم

های فیزیکی و بر طبق این اصل، تمام تغییرات و کنش و واکنششناسی است؛ زمین

یافته و روی این گونه انجام میگیرد، در سابق نیز همینکه اکنون صورت میشیمیایی 

توانیم تاریخ وقوع تغییرات کرة زمین را تعیین کنیم؛ وجود نظم و قاعده است که می

 دهد. ترتیب در طبیعت و قانونمند بودن آن، اساس علم جدید را تشکیل می
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که مورد توجه و اهتمام واالی دانشمندان است، نظم و ترتیب حاکم بر هستی، 

اند که : خداوند ـ انی بیان داشتههای آسمدرست موافق با همان چیزی است که کتاب

و  لریده و از مجرای نظم و قانون، آن را از اختالفاست هستی را از عدم آ اهلل ـ

 نماید. فروپاشی محافظت می

اگر نظم و ترتیبی بر جهان حکمفرما نبود، هیچ کدام از معجزات پیامبران به وقوع 

آمد(؛ زیرا بسیاری ه حساب نمیالعاده بپیوست )و حتی در صورت وقوع نیز خارقنمی

های حاکم بر طبیعت و با خرق عادات از معجزات پیامبران، در ورای نوامیس و سنت

پذیر چنین امری، زمانی امکاننظام هستی صورت گرفته است. مسلم است که تشخیص 

 است که قوانینی ثابت و نظمی پایدار، در نظام جهان وجود داشته باشد ... .

به ما « زمین شیمی»گویم : مطالعة رشتة تخصصی خود بازگشته و میباالخره به 

آموزد تا با نظری بسیار وسیع به موجودات جهان نگریسته، زمان را با پیشینة چند می

میلیارد ساله در نظر بگیریم، فضا را با وسعتی به گستردگی تمام هستی، و مراحل و 

کنیم که مشاهدة آنگاه مالحظه میه کنیم؛ ادوار مختلف جهان را از ابتدا تا به حال نگا

العادة ما را متوجه حشمت و شوکت فوقعظمتی، خواهی نخواهی چنین جالل و 

 «. داردپروردگار ـ اهلل ـ نموده و بر باور داشتن به وجودش وامی

*** 

استاد فیزیک علمی، وجود خدا را از بدیهیات  1«جورج هربرت بالنت»استاد  -0

که در گونه موجودات بر وجود خدا ـ همان معتقد است که کاربرد دانسته و فلسفی

نیز کاربرد دارد ـ به منظور اثبات چنان حقیقتی نیست، بلکه نقطة اثبات قضایای هندسی 

باشد؛ چرا که میان این امر بدیهی و حقایق بسیاری از زینی جهت پیگیری موضوع میآغا

_________________________________________________________________________ 
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دقیقی وجود دارد که تناسب و همخوانی م، کنیدر پهنة هستی و نظام طبیعت مشاهده می

 کند. درستی نظر ما را تأیید می

مبنای استدالل بر وجود خدا، از یک طرف مطابقتی است میان بر این اساس، 

هایی که در دنیای طرف دیگر واقعیتانتظارات صحیح و منطقی ما از وجود خدا و از 

 کنیم. پیرامون خود مشاهده می

ل بر وجود خدا، طبق مفهوم و معنایی که بیان نمودیم، دلیل به نظر وی، استدال

ای جهت پذیرش بدیهیات از راه فکر و بلکه طریقهآید، ضعف ایمان فرد به حساب نمی

 شود. باشد که به جای قبول تقلیدی و کورکورانه به کار گرفته میاندیشه می

ریر درآورده، دالیل وجود به رشتة تح« منطق ایمان»ای که با عنوان ایشان در مقاله

 کند : خدا را به سه دسته تقسیم می

 -0دالیل مبتنی بر حکمت )هدفداری جهان(  -2شناختی( دالیل کَونی )جهان -0

 دالیل برگرفته از مطالعات انسانی )دستاوردهای تحقیقات بشری(. 

دی باشد؛ تواند ابکنند که هستی متغیر است و لذا نمیاثبات می شناختیدالیل جهان

 بنابراین بایستی به جستجو از حقیقتی ابدی و برتر اهتمام ورزید. 

رسانند، ضرورت وجود نیز که هدفدار بودن جهان را می دالیل مبتنی بر حکمت

 کنند. ذاتی حکیم یا مدبر را ثابت می

هم، در ورای سرشت فطری انسان نهفته است؛ یعنی احساس  شناختیدالیل انسان

ها و تعهدات اخالقیشان، نشانگر وجود بزرگترین قانونگذار در ورای درونی انسان

 فطرت انسانی است. 

از آنجا که کار و تخصص علمی من، »گوید : می« جورج هربرت بالنت»سپس استاد 

هاست، دالیل و شواهدی که فکر و اندیشة مرا به خود منحصر در تحلیل فیزیکی پدیده
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باشند که حکمت آفرینش مخلوقات و هدفداری جهان می اند، از زمرة دالیلیجلب کرده

 نمایند. را اثبات می

های روشن است که برای کشف و استخراج قوانین حاکم بر مجموعة پیچیدة پدیده

مختلف، قبل از هر چیز باید به وجود نظم و ترتیب در جهان قائل بود، سپس به تجزیه 

 «. و تحلیل از کشف این نظم و ترتیب پرداخت

کند که نظام حتی این تصور را نمیدارد که هیچ عقل سالمی وی بعد از آن، اذعان می

هر انسان هستی خود به خود از نیستی پدید آمده یا ناشی از تصادف کور باشد؛ پس بر 

ای الزم است که جهت رسیدن و ایمان به وجود پروردگار صاحب خرد و اندیشه

تی تالش نماید؛ اینجاست که اندیشة وجود خدا، برای جهان هسدهنده آفریننده و نظم

یکی از بدیهیات حیات و بلکه واالترین حقیقتی خواهد بود که در عرصة پهناور گیتی 

 کند. خودنمایی می

بر اساس آنچه گفتیم، اسلوب منطقی ما در اثبات وجود »افزاید : ایشان در ادامه می

جود دارد، باید نظمی نیز بر آن حاکم خدا، چنین است که : مادام خدایی برای هستی و

 باشد؛ و برعکس تا ناظمی حاکم باشد، باید خدایی نیز وجود داشته باشد. 

که منکران وجود خدا نیز منطق خاص خودشان را دارند، بینیم اما از طرفی دیگر می

گویند : دلیل یا برهان قاطعی بر وجود خدا ولی منطقی نارسا و منفی؛ چرا که آنان می

که  بلکه صرفاً از راه آثار و شواهدی مشخص بر آن استدالل شده استشود، یافت نمی

 این به معنی عدم وجود خداست!

گویند : ماده و انرژی دائماً در حال شناختی( میاین منکران در رد دالیل کَونی )جهان

؛ آنان ای که حتی امکان ابدی بودن هستی وجود داردباشند، به گونهتبدیل و تبدل می

همچنین وجود نظم و نظام در هستی را نیز انکار نموده و آن را چیزی صرفاً خیالی 

منکر وجود گرایشات درونی انسان به سوی عدالت نیز دانند؛ از طرفی دیگر، می
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پذیرند. با این حال، حتی یک دلیل ناچیز هم قانونگذار بزرگ را نمیباشند، لذا وجود می

در اختیار نداشته، بلکه تنها به صرف اینکه دالیل ارائه شده در مبنی بر عدم وجود خدا 

 کنند. وجودش را به کلی انکار میدانند، را کافی نمیاثبات وجود خدا 

نشدن خدا با چشم سر، وجودش را  تنها به دلیل دیدهگروهی دیگر از منکران، 

نیز در جهانی غیر از پذیرند؛ اما در عین حال، احتمال وجود خالق و پروردگاری را نمی

اساس و غیر منطقی، گیری بیدانند؛ روشن است که چنین موضعاین جهان، منتفی نمی

 زند. جز از انسان ناقص خرد و نامتعال سر نمی

اکنون اگر بخواهیم میان شواهد و استداللی که خداباوران، بر اثبات وجود خدا ارائه 

ای اند مقایسهپذیرش وجود خدا، اظهار کرده اند و دالیلی که منکران خدا در عدمنموده

یابیم که برای قبول عقیدة منکران باید خیلی خود را به به عمل آوریم، به روشنی درمی

پذیر است؛ به عبارت زحمت انداخت، اما قبول دالیل خداشناسان به راحتی امکان

نکار منکران، بینی است ولی اتر : ایمان خداباوران مبتنی بر بصیرت و روشندقیق

 باشد. کورکورانه و توأم با عناد می

باالخره من یقین دارم که اساس ایمان به خدا، عقل و خرد سالم است، اما اینکه 

ها توانایی مشاهدة دالیل وجود خدا را ندارند، ناشی از عدم بصیرت گاهی برخی انسان

 «. بینی خودشان است نه ضعف این دالیلو کج

در قلمرو دانش و علوم » 1گوید :شناسی میاستاد زیست« مانسسیل ها»دکتر  -4

کنیم که نشان از طرح، بشری، به هر سو که بنگریم، دالیل و شواهدی را مالحظه می

 نوآوری، نظم و قانون دارند؛ این خود بیانگر وجود آفریدگار واالست. 

ها و آواز ای گلدر یک روز آفتابی به میان گل و گیاهان سر بزنید و به ساختار زیب

های اعجاب برانگیزشان بیاندیشید؛ سپس در پیدا کردن دلنشین پرندگان و النه و آشیانه

_________________________________________________________________________ 
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های رنگارنگ و متنوع که با شیرة ها بکوشید : آیا وجود گلپاسخ منطقی این پرسش

شیرینشان، حشرات را دور خود جمع نموده تا از این راه عمل لقاح صورت گرفته و 

 تواند صرفاً امری تصادفی و اتفاقی باشد؟ محصول در سال بعد گردند، میباعث افزایش 

ها نشسته و ضمن رشد و های ریز گرده، روی غنچة گلآیا این اتفاقی است که دانه

رسانیده و سبب تلقیح آن شوند تا برای سال آینده تبدیل به بذر نمو، خود را به تخمدان 

نیست که بگوییم تمام این کارها ناشی از اراده و تر الزم و مناسبی گردند؟ آیا منطقی

دهد که ما به دست نامرئی قدرت خداست که آنها را از راه نظام و قوانینی شکل می

 باشیم؟ ... .تازگی در صدد شناختشان می

هنری را دانید؟ چه کسی مهارت ایجاد این شاهکار از آشیانة مرغ انجیرخوار چه می

های این دسته از پرندگان، همسان و شبیه ساخته ا تمام آشیانهبه آن یاد داده است؟ چر

اید؛ چرا که همین کافی شود؟ اگر بگویید که این مهارت غریزی است، طفره رفتهمی

گویند : غریزه، رفتاری غیر اکتسابی پرسیم غریزه چیست؟ برخی مینیست، و لذا می

 ود خویش دارند ... . است که حیوانات بدون تعلیم و یادگیری، آن را در وج

تر نیست که تمام کائنات و آفرینش را جلوة قدرت گونه منطقیاما آیا به نظر شما این

بدانیم که با پیروی از اصول و قوانین استوار، پنهان از دیدگان ما توسط خود او خداوند 

 شوند؟ هدایت 

نای مطلق و آفریدگار بله، من به وجود خداوند ایمان دارم و معتقدم که نه تنها او توا

و نگاهبان کائنات است، بلکه با لطف و عنایت خاص خود، گوهر آفرینش و اشرف 

 «. نمایدمخلوقات خویش، یعنی انسان را زیر نظر داشته و همراهی می

 دهد : های خدا، این چنین به سخنانش ادامه میای دیگر از آفریدهایشان با ذکر نمونه

یک مرداب را به آزمایشگاه برده و در زیر میکروسکوپ به ای از آب هر گاه قطره»

های عالم هستی را جستجوی موجودات درون آن بپردازیم، بدون شک یکی از شگفتی
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موجود بسیار ریزی بینیم که به آرامی در کنار مشاهده خواهیم کرد؛ آمیبی را در آنجا می

تر آنکه نماید؛ عجیبیحرکت کرده و ناگهان آن را احاطه و در خود هضم و جذب م

قبل از برداشتن چشمانمان از روی میکروسکوپ بالفاصله متوجه خواهیم شد که آن 

اگر مدت بیشتری به آن دهد. موجود ریز را به صورت فضوالت، از خود بیرون می

بنگریم، مالحظه خواهیم کرد که آمیب، برای مدت اندکی دراز شده و سپس به دو 

خره هر کدام از این دو قسمت نیز رشد نموده تا هر یک به بخش تقسیم گشته و باال

 شوند. حیوان جدید و کاملی تبدیل می

های کنیم، تنها یک موجود تک سلولی است که تمام فعالیتآنچه ما در اینجا مالحظه می

بزرگتر جهت انجام همین دهد؛ حال آنکه حیوانات حیاتی برای بقای خود را انجام می

 ها سلول آنچنانی دارند! حل، نیاز به وجود هزاران و بلکه میلیونفعالیت و مرا

این حیوان عجیب، هرگز زاییدة زای گمان ساختار پیچیده و حرکات حیرتبی

 تصادف نبوده، بلکه نیازمند نیرویی مافوق تصور است. 

به مراتب بیش از هر بخش دیگر علمی، « زیست شیمی»قوانین موجود در بخش 

های هستی بوده است؛ برای مثال قبالً )که علم اسرار حیات و پدیده قادر به کشف

شناسی چنان پیشرفتی نکرده بود( مردم، عمل هضم و جذب غذا را دلیل وجود زیست

کردند؛ اما اینک که زمینة تبیین و تشریح ها( قلمداد میتدبیری مقدس )در ورای پدیده

هایی کدام از این فرایندها، واکنشچنین عملیاتی فراهم شده و روشن گشته که هر 

توان دست شیمیایی هستند که تحت تأثیر و کنترل مخمر مخصوصی قرار دارند، آیا می

این جهان انکار کرد؟ اگر این طور است، پس چه کسی این قدرت خدا را در تصرف 

 ؟ گونه دقیق عمل نمایندها اینفرایندهای عملی را صورت بخشیده و باعث شده تا آنزیم

های متقابل فراوانی را بین این نگاهی اجمالی به یکی از این الگوها، کنش و واکنش

دهد که به کلی تصور تصادفی بودن را اجزا و اجزای دیگر همجوارشان به ما نشان می
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های علمی زمینه را زداید. شاید این عرصه از علوم، بیشتر از سایر میداناز ذهنمان می

ها و قوانینی که همزمان ت آماده سازد که خداوند، بر اساس سنتبرای پذیرش این حقیق

 نماید.... .میبا آفرینش طبیعت و حیات ایجاد نموده است، عالم هستی را اداره و رهبری

باالخره هر قانون جدیدی که به وسیلة انسان در طبیعت کشف و استخراج گردد، با 

ها تنها مرا کشف دة من است و انساندهد که : خداوند، آفریننزبان حال ندا سر می

 «. کنند و بس!می

*** 

« خدا و قوانین شیمی»ای را با عنوان استاد شیمی، مقاله 1«جان ادلف بوهلر»دکتر  -1

 به رشتة تحریر درآورده که خالصة آن به شرح زیر است : 

تا عصر نویسنده با نگاهی گذرا به تاریخ علم شیمی و سیر باالرونده و پیشرفت آن  -

هایی فراروی این علم وجود دارد که بشر تا به حال دارد که افقحاضر، اظهار می

نتوانسته به کشف و شناختشان دست یابد، زیرا معیارهای تشخیص و اسباب کشف این 

ایم تمام آنچه را در پذیریم که هنوز نتوانستهها را در اختیار ندارد؛ پس ناگزیر میافق

 وجود دارد بشناسیم و همچنان در آغاز راه هستیم. مورد ماده و انرژی 

اگر انسان قوانین تصادفات را جهت شناخت تعداد »دهد : چنین ادامه میسپس 

های طبیعی مثل ایجاد یک ذره پروتئین از ترکیب احتماالت در پیدایش یکی از پدیده

ن چیزی حدود عناصر مختلف اولیه مالک قرار دهد، با توجه به اینکه عمر تقریبی زمی

برای وقوع چنین عملی از راه سه میلیارد سال است، خواهیم دید که این مقدار زمان 

باشد؛ بلکه تنها در صورتی قابل تحقق است که نیروی با اراده و تصادف، کافی نمی

ای وجود داشته باشد تا نظم و هدفداری را میان احتماالت ایجاد نماید ... کنندههدایت

را آمیزی نگرد، نظام و استحکام تحسینن به این سو و آن سوی طبیعت میوقتی که انسا

_________________________________________________________________________ 
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گردد که هستی به سوی مقصد مشخصی روان است؛ این نموده و متوجه میمشاهده 

ها از هیدروژن گرفته باشد، چرا که تمامی اتمها نیز کامالً نمایان میواقعیت در عالم اتم

باشند. هر اندازه م همگی پیرو یک طرح و نظام میو حتی باالتر از اورانیوتا اورانیوم 

هایی که عناصر مختلف هستی را تشکیل ها و پروتونهای ما در مورد الکترونآگاهی

شویم؛ و روزی عالم ماده می اند افزایش یابد، بیشتر متوجه انتظام و هماهنگیداده

 ای ایجاد شود. ماده آمیزند تارسد که خواهیم فهمید چگونه نیروها در هم میفرامی

 اولین کسی بود که به وجود رابطه میان انرژی و ماده پی برد. « انیشتین»

بشر در زمینة کشف اسرار انرژی اتمی، هنوز در آغاز راه است و شاید روزی 

 فرارسد که بتوانیم انرژی را تبدیل به ماده نماییم. 

ست. ما به کمک وسایل و از نگاه علم شیمی، جهان دارای نظامی همسو و یکسان ا

ایم عناصر موجود در سیارات دیگری را نیز مورد آزمایش و های موجود توانستهشیوه

بررسی قرار داده و تشخیص دهیم که همان عناصر موجود در زمین هستند؛ حتی در 

 اند. ستارگان دوردست نیز عناصری مشابه عناصر موجود در زمین تشخیص داده شده

زه معتقدند که همان قوانین طبیعی موجود در روی سیارة ما ـ زمین دانشمندان امرو

کند. ـ، بر ستارگان و سیارات دیگر و مدارهای دوردست و پهناورشان نیز حکومت می

بینیم به طوری که شکی برایم نگریم، نظم، هماهنگی و نوآوری میکه میبه هر کجا 

پیش تعیین شده و هدفدار، نظام هستی  ای ازباقی نماند، که پروردگاری توانا طبق نقشه

 را آفریده است ... .

اکسید کربن، آمونیاک و دوست دارم که خوانندة عزیز با دقت، گردش آب، دی

نشانگر این است که حکمتی عالیه اکسیژن را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا هر کدام از آنها 

 باشد ... .میالعاده، ناظر بر این امور همراه با قدرت و تدبیری فوق
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باالخره اینکه الزم است قدرت خدا را در البالی نظامی که خود ایجاد نموده و 

ها و موجودات هستی حاکم گردانیده، جستجو نماییم. بشر قوانینی که بر تمام پدیده

را از راه کشف قوانینی که بر آن ها و اسرار هستی فقط قادر است ناشناخته

تواند آن قوانین طبیعی را وضع کند؛ ید، ولی هرگز نمیحکمفرماست، حل و تفسیر نما

آید و از انسان جز اینکه آن قوانین را کشف و به چرا که تنها خدا از عهدة این کار برمی

 کمک آنها به تفسیر اسرار هستی بپردازد، کار دیگری ساخته نیست. 

از خدا هر قانونی که بشر بتواند کشف نماید، وی را به درک و شناخت صحیح 

که این بدانیم نمایاند؛ ولی باید سازد؛ پس خداوند از این راه خود را بر ما مینزدیکتر می

های آسمانی را بیشتر به همین جهت بر بشر نازل تنها راه تجلی خدا نیست، بلکه کتاب

فرموده است؛ اما در عین حال، بهترین وسیله و راه تجلی خداوند بر بشر، همان آیات و 

شماری است که در جهان هستی به چشم خورده و جایگاه واالیی نزد ما های بینشانه

 «. ها دارند ... انسان

*** 

و عضو انجمن فیزیکی آمریکا، ، فیزیکدان، فیلسوف «مریت ستانلی کونگدون»دکتر  -6

 1نگاشته، که خالصة آن به قرار زیر است : « درسی از بوتة گل سرخ»ای را با عنوان مقاله

های روزمرة زندگی وجودشان را باور بسیاری از چیزهایی که همانند استنباط -0

ایم؛ برای مثال به علم نجوم و ها دست یافتهداریم، از راه استدالل منطقی بدان

در حوزة پژوهشی آن به چشم کنیم که نقطة محسوس مادی شناسی اشاره میستاره

و استفادة کاربردی از قوانین ماده و انرژی های مربوط به اتم خورد؛ تحقیق و بررسینمی

گنجند؛ ها نیز در قالب امکانات مادی ما نمیو استنباط صفات، خواص و ترکیبات اتم

ها و گرچه اولین انفجار بمب اتمی، دستاوردهای علمی دانشمندان از قبیل قوانین، نظام

_________________________________________________________________________ 
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اند شناسان قادر نبودهاز اتمکند، اما با این حال هیچ کدام سایر نظریات اتمی را تأیید می

 که اتم را با چشم خود ببینند. 

توانیم از راه استدالل است که می« وجود خداوند»ها نیز، مسئلة یکی از این نمونه

 منطقی مبتنی بر قیاس و استنتاج، به شناخت آن دست یابیم. 

کامالً به رغم آنکه علم بشری به دلیل محدود بودن در چهارچوب جهان ماده،  -2

تواند وجود جهانی غیر مادی را تأیید نماید، اما توانایی این را هم ندارد که به طور نمی

 های غیر مادی دیگری را در ورای عالم مادی انکار کند. حتم و قطع، وجود جهان

توانیم از راه استدالل و قیاس در دنیایی که آکنده از عقالنیت است، به راحتی می -0

های انسانی، به لزوم وجود نیرویی غالب و مدبر پی ببریم که توانایی متکی بر هوش و

توانیم گره از اسرار و راه است که مینماید؛ تنها از این امور هستی را رهبری می

اکسید کربن در های توزیع، چرخة گردش آب و دیهای موجود در منحنیپیچیدگی

سازی انرژی نمایش نوری در ذخیرهطبیعت، جریان عجیب زاد و ولد، فرایند ارزشمند 

شمار جهان های بین در بقای حیات جانداران و دیگر شگفتیخورشیدی و نقش آ

 هستی بگشاییم و تفسیری درست از آنها داشته باشیم. 

توانیم حتی تصور نماییم که چنین عملیات پیچیده و منظمی، به طور اینک چگونه می

چگونه ممکن است این انتظام و یکپارچگی  ؛؟گیردخود به خود و تصادفی صورت می

های هستی، روابط علت و معلولی حاکم بر آنها، تکامل، توافق و توازنشان و پدیده

 و تصادفی بپنداریم؟! باالخره هدفمند بودن آنها را صرفاً امری اتفاقی 

نه است که دخالت نیرویی آفریننده و مدبر را در وقوع و حدوث امور القاپس آیا ع

 هستی نادیده بگیریم؟ 

هر آنچه در عرصة »گوید : اش میدر پایان مقاله« مریت ستانلی کونگدون»دکتر 

و عظمتش گواهی گردد، بر وجود خداوند سبحان و قدرت پهناور هستی مشاهده می
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های هستی، حتی از راه پدیده دهد. هنگامی که ما دانشمندان به تحلیل و بررسیمی

ی بیشتر از مالحظة آثار قدرت و دتوانیم دستاورپردازیم، نمیز میاستدالل و قیاس نی

بیاوریم؛ خداوندی که گرچه قادر نیستیم تنها به کمک وسایل عظمت خدا به ارمغان 

هایش را در تمام ذرات درون و بیرون مادی به شناختش نایل گردیم، اما آیات و نشانه

ری، جز بررسی آفرینش خدا و آثار کنیم؛ و مجموعه علوم بشوجود خویش مشاهده می

 «. نمایان قدرتش، چیز دیگری در چنته ندارند



 

 

 

 

 

 فصل هفتم : 
 

 در اجزای ریز و درشت طبیعت « امکان»دلیل 
، 2«ممتنع الوجود»و  1«الوجودواجب»از نظر عقل، در حد میانی موجودات 

ولی امکان کنند که اصل آنها عدم است نیز خودنمایی می 3«الوجودهاییممکن»

تر : احتمال وجود و عدمشان یکسان باشد؛ به عبارتی دقیقوجودشان نیز منتفی نمی

الوجود، سببی برای ایجادشان فراهم شود، از جنبه است؛ یعنی هر گاه از جانب واجب

 شوند. نیستی خارج شده و به سمت وجود و هستی کشانیده می

تساوی طور مشمار از وجود یا عدم به ی بیهاالوجودی عقالً دارای احتمالهر شیء ممکن

ای که هر احتمالی از وجود در مقابل احتمال دیگری از عدم قرار دارد و باشد، به گونهمی

یابد. با برعکس؛ احتماالت همین طور ادامه یافته و هیچ کدام از طرفین بر دیگری برتری نمی

حتمال وجود آن ممکن را بر احتمال این توصیف تا زمانی که عامل مُرجحی از جانب وجود، ا

 ای عدم باقی خواهد ماند. عدمش ترجیح نبخشد، همچنان در هاله

_________________________________________________________________________ 

گونه اصطالحات، به ترجمه فارسی بدایة الحکمه، مرجع پیشین مراجعه جهت آگاهی بیشتر از این -1

 نمایید )مترجم(. 

گونه اصطالحات، به ترجمه فارسی بدایة الحکمه، مرجع پیشین مراجعه جهت آگاهی بیشتر از این -2

 نمایید )مترجم(. 

گونه اصطالحات، به ترجمه فارسی بدایة الحکمه، مرجع پیشین مراجعه ی بیشتر از اینجهت آگاه -3

 نمایید )مترجم(. 
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طرفین تواند یکی از این یک اصل عقلی و بدیهی است که شیء ممکن، فقط می

امکان )عدم یا وجود( را پذیرا باشد؛ چرا که آن دو، نقطه مقابل و متضاد یکدیگرند و از 

ماند که می نقصبه دو کفة ترازویی سالم و بی ارند؛ این حالتقوت یکسانی برخورد

کند، زیرا ترجیح مادام خالی از هر چیزی هستند، عقالً هیچ کدام بر دیگری سنگینی نمی

 بدون مُرجح محال است. 

نگریم، مالحظه شمار آن میوقتی که به اجزای هستی و حوادث و رویدادهای بی

اند که به علت عدم وجود الوجودهایی بودهدر زمرة ممکن کنیم که هر کدام از آنهامی

د دانست که چه چیزی باعث شده تا این یاند. حال بامُرجح، در حالت عدم باقی مانده

الوجودهای شبیه به ممکنات از عدم و نیستی به سمت وجود سوق داده شده و از ممکن

 پیشی بگیرند؟ آنها که هنوز نیستند، 

کنند و هم تمام تجارب و دستاوردهای بشری با قاطعیت حکم می در اینجا، هم عقل

ها بر کفة عدم آنها ترجیح بخشیده و بر اینکه فاعلی مختار، کفة وجود را در این ممکن

 آنها را موجود ساخته است. 

بنابراین، الزم است تمام موجودات هستی را به دقت مورد بررسی قرار دهیم؛ خواه 

ل زمین و اشیای موجود در آن، ستارگان و سیارات و آثارشان، این موجودات، از قبی

باشند، یا از قبیل جاذبة بوده که وجودی مادی داشته و از راه حواس قابل درک می

شمار بیخاص مواد مغناطیسی، جاذبة عمومی موجود در اجسام مادی، خصوصیات 

مادی باشند که های مرکب مادی، شیمیایی، فیزیکی، یا سایر صفات اشیای پدیده

یابیم؛ یا خواه فراتر از آن، نظیر مالئکه وجودشان را از راه استنباط و استنتاج عقلی درمی

و جن و چگونگی ساختار و اعراض و صفاتشان، دارای وجودی جوهری باشند که 

 خارج از دایرة حواس ما هستند. 
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د، نظیر خورنبا نگرش دقیق در همة موجوداتی که در صحنة هستی به چشم می

یابیم که عقالً امکان داشت هر کدام از آنها آنهایی که نام برده شدند، خود به خود درمی

دارای صورت، صفت و وضعیتی دیگر باشند؛ چرا که در حوزة ممکنات، احتماالت 

 ندارد.  شماری وجود دارد که عقالً  تحقق هر کدام از آنها مانعیبی

ل و خرد، این احتمال وجود دارد که هر کدام از توضیح بیشتر اینکه در معیارهای عق

توانست شکل، صورت، اندازه و ترکیبی جدای از آنچه اشیای موجود در طبیعت می

اکنون دارد، به خود گرفته و در نتیجه خیلی بزرگتر یا کوچکتر یا با ترکیبی جدا از 

ری قرار گرفته ترکیب قبلی باشد؛ همچنین ممکن بود که در محدودة زمانی و مکانی دیگ

 یا آراسته به صفات، استعداد، حرکات و مدارهای جدید با سرعتی جدید گردد. 

شماری هستند که عقل، آنها ها و موارد مشابه آن، از جملة احتماالت بیاین احتمال

آورد که اگر قرار بود ساختار هستی، الوجودی به حساب میرا جزو بدیهیات ممکن

 د، هیچ منافاتی با اصول اولیة عقلی نداشت. متناسب با آنها شکل گیر

 برای مثال، از نظر عقلی چه مانعی وجود دارد که همیشه شب، یا همیشه روز باشد؟ 

ای غیر از قامت استوار کنونی یا بزرگتر یا کوچکتر اگر ساختار فیزیکی انسان به گونه

یروی عقل و سخنگویی بود، چه مانعی داشت؟ اگر چهارپایان نیز همانند انسان، از نمی

برخوردار بودند، عقالً چه اشکالی داشت؟ چه مانع وجود داشت که فاصلة زمین با ماه و 

 کمتر یا بیشتر از فاصلة کنونی، یا حجمش کوچکتر یا بزرگتر از حجم کنونی بود؟ خورشید، 

شماری در هستی وجود دارد که تحقق هر کدام، احتماالت و ممکنات بیطور همین

که حکمت و تدبیر موجود در این اشیاء، اقتضای حالت حال اگر گفته مانعی ندارد.  عقالً

 گوییم : گشتند؛ در پاسخ مینظمی و تباهی میکند و گرنه دستخوش بیکنونیشان را می

ها، اثر و نشانة وجود صانعی و پدیدهاز طرفی این حکمت موجود در مصنوعات 

از طرفی دیگر نیز با مالحظة اینکه هر چیزی در  باشد؛تعالی می« اهلل»حکیم به نام 
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غیر از وضع و های گوناگون، وضع و حالتی هستی، امکان داشت که از میان احتمال

کند بر اینکه حتماً مخصص حالت کنونی به خود گیرد، بدیهیات عقلیمان حکم می

افق با حکمت و ای، از میان احتماالت فراوان، احتمال کنونی موجودات را موکنندهتعیین

اتقان تشخیص داده و با سایرین ترجیح داده است؛ در غیر این صورت یا ترجیح بدون 

آید، یا وجود یا عدم( بر دیگری الزم میمرجح و تخصیص یکی از طرفین امکان )

آید، که عقالً سخن از بودن حکمت در میان احتماالت ممکن از راه تصادف به میان می

 باشند. و غیر ممکن میهر دو چیز نیز محال 

ها با توجه به اینکه آراسته به عقل و اندیشه هستیم، هرگز چنین محاالتی را ما انسان

بینیم که قوانین حاکم بر هستی، ثابت و زنیم؛ زیرا مینپذیرفته و حتی از آنها دم نمی

 ناپذیر است. تخلف

ازمند مخصصی با اثبات این حقیقت مسلم، که همة ممکنات در وجود یافتن نی

کند که این مخصص بایستی هم در ذات و هم در حکیمند، عقل ما قاطعانه حکم می

خورد شم میچصفاتش، مبرا از هر گونه احتمال ممکنی باشد که در ممکنات هستی به 

و کمال مطلق در الوجود این احتمال باید در موردش صادق باشد که آن، واجب نهاتو 

 باشد. تعالی می« اهلل»ص همان ذات ذات و صفات است؛ این مخص

در موجودات هستی، نیاز هستی را به « امکان»پس توانستیم از طریق صفت 

 الوجود دریافته و ایمان به پروردگار عالمیان را میسر گردانیم. واجب

قرآن کریم در بسیاری از آیات شریفة خود، ما را بر دلیل امکان راهنمایی نموده، که 

 کنیم : واردی اشاره میدر اینجا به م

 فرماید : سورة فرقان می 41خداوند عزوجل در آیه  -0

بینی که پروردگارت چگونه سایه را گسترانیده است؟ )و شامل همة مگر نمی»

کره زمین به طور متناوب کرده است، و با نظام ویژة نور و ظلمت، زندگی را 

ساخته است؟!( و همچنین ها و جانداران و گیاهان ممکن و آسان برای انسان
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خواست سایه را خورشید را دال بر همین سایة گسترده، کرده است؟ اگر خدا می

زد، و حیات نمود )و با استقرار دائم ظلمت، توازن حرارت را بهم میساکن می

 «.چید(را از گسترة زمین برمی

 فرماید : سورة مبارکة قصص نیز می 72و  70در آیات شریفة  -2

)ای مردم!( به من بگویید! اگر خداوند شب را تا روز قیامت همیشه  بگو :»

کند )و روز روشن را به دنبال آن نیاورد( به جز خدا کدام خدا است که ماندگار 

تا در آن به تالش روشنایی بیاورد؟ )و روز روشنی پدیدار کند بتواند برای شما 

د که بشنوید و بنگرید و شنوید؟ )بایبپردازید و کسب و کار کنید؟(. آیا نمی

کرنش برید اگر عاقلید(. بگو : مرا خبر دهید، اگر خداوند روز را تا روز قیامت 

تاریک را به دنبال آن نیاورد( به جز خدا کدام خدا جاودانه و دائمی کند )و شب 

است که بتواند برای شما شبی را بیاورد تا در آن بیارامید )و خستگی کار روزانه 

بینید )که دچار چه اشتباه بزرگی هستید؟ مگر در کنید؟(. مگر نمیرا از تن ب

 «.شب و روز دو نشانة سترگ بر وجود خدای بزرگ نیستند؟(

 فرماید : سورة ابراهیم می 23و  03خداوند عزوجل باز در آیات شریفة  -0

 ها و زمین را چنان که باید آفریدهبینی که خداوند، آسمان)ای مخاطب!( آیا نمی»

است )و آنها را هماهنگ و منظم و مرتب پدیدار کرده و سر و سامان و نظم و 

اگر بخواهد شما )مردمان نافرمان و ناسپاس( را از میان نظام بخشیده است(. 

آورد. و این کار ای را پدید میو سپاسگزار( تازه های )فرمانبرداربرد و انسانمی

 «. ان( برای خدا مشکل نیست)میراندن شما و به جهان گسیل داشتن دیگر

 فرماید : سورة ملک این چنین می 03خداوند عزوجل در آیة  -4

های )مورد استفادة( شما به زمین فرورود، چه بگو : مرا خبر دهید، اگر آب»

 «.تواند آب روان در دسترس شما مردمان قرار دهد؟!کسی می

 فرماید : ه میسورة مبارکة واقع 73تا  60خداوند عزوجل در آیات  -1
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رویانید، یا ما اید؟ آیا شما آن را میکنید، اندیشیدهآیا هیچ دربارة آنچه کشت می»

ای تبدیل رویانیم؟ اگر بخواهیم کشتزار را به گیاه خشک و پرپر شدهمی

ای که شما از آن در شگفت بمانید. )حیران و اندوهناک به گونهگردانیم می

بهره )از رزق نصیب و بییانمندیم! بلکه ما به کلی بیزخواهید گفت : ( ما واقعاً 

ایم(. چیز و بیچاره شدهو روزی( هستیم! )آخر چیزی برای ما نمانده است و بی

اید؟ آیا شما آب را از ابر پایین نوشید اندیشیدهآیا هیچ دربارة آبی که می

یرین و گوارا( آوریم؟ اگر ما بخواهیم این آب )شیا ما آن را فرود میآورید، می

 «.گردانیم. پس چرا نباید سپاسگزاری کنید؟را تلخ و شور می

الوجود بودن اجزای هستی پهناورند و به ما این نصوص، نشانگر حقیقت ممکن

فهمانند که هیچ کدام از این اجزا، وجود ذاتی نداشته، بلکه ممکن بود اصالً ایجاد هم می

دیگری های د؛ اگر دارای خواص و ویژگیو یا به شکل و صورتی دیگر باشننشوند 

بودند، به هدف وجودیشان منتهی نگشته و قادر نبودند مصالح بندگان و زنجیرة می

حیاتی کرة زمین را تأمین نمایند که در نتیجه، نظام عام و فراگیر هستی متحقق نگردیده 

 گرفت. ای را به خود نمیانگیز و حکیمانهو چنین صورت دل

حرکت باشد که این امر با توجه امکان داشت که زمین همیشه ساکن و بی برای مثال،

گونه که ممکن بود شمار ممکنات، خیلی ساده و باورکردنی است؛ بدینبه احتماالت بی

ای است، همیشه رو یکی از طرفین کرة ماه که منشأ تاریکی وحشتناک و سرمای کشنده

 به زمین باشد. 

ای مهیا کرده که مهد آسایش انسان و سایر ا، آن را به گونهاما پروردگار حکیم و توان

ناپذیر دور محور خود و موجودات زنده باشد، و آن را طوری آفریده، که با نظمی دقیق و خلل

و مکان مناسب صورت خورشید بگردد و بدین سبب، طلوع و غروب خورشید در زمان 

مثالً امکان داشت تا روز قیامت به گرفته و موجب تحقق مصالح موجودات زنده گردد. یا 

طور یکنواخت و دائماً شب یا روز باشد؛ آسانی این امر نیز به حدی است که جهت تحقق 
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آن، کافی است کرة زمین از گردش به دور خود و خورشید باز ایستاده، یا از مدار خورشید 

ا احتمال داشت یهاست... کهکشانای در فضای دوردست چنان فاصله گیرد که گویا سیاره

حیات امروزی کرة زمین منقرض و گونة دیگری از حیات، جای آن را گرفته و یا اصالً اثری 

ها ها خشکیده، چاههای زمینی فروکش کرده، چشمهاز حیات نباشد؛ و باز ممکن بود که آب

 ته بکشد و بادی نیز در جهت حرکت ابرها و باروریشان وزیدن نگیرد ... .

ن بود کشتزارها و مزارع، در اثر آفات و بالیای طبیعی دستخوش ویرانی و باالخره ممک

ای تغییر کند که به جای آب زالل و شیرین، آبی شور و نابودی گشته، یا نظام ابرها به گونه

شمار دیگر، ما را با این سؤال دسته از ممکنات و ممکنات بیو سوزاننده ببارانند .... این 

ای را گر چنین است، پس چه کسانی از میان این همه ممکنات، گونهکه : اسازند مواجه می

 برگزیده که نظام هستی بر وفق آن پیش رفته و اهدافی حکیمانه را دنبال نماید؟ 

ها و اوضاع متعدد آن، هر کدام در معرض های گوناگون هستی، نظاماشکال و صورت

 باشند. یا نیستی و عدم می تغییر و دگرگونی، از حالی به حالی شدن، توقف و عدول

و سنن حاکم بر هستی را دگرگون ها بر این اساس، اگر خداوند بخواهد یکی از نظام

تواند مانع این کار شود؟ حال که دانستیم وضع فعلی هستی نیز یکی میسازد، چه کسی 

الوجود است، الجرم باید مخصصی نیرومند، این هستی را از عدم های ممکناز گونه

ریده باشد؛ چرا که اصل در تمام ممکنات، عدم است و هیچ ممکنی از حالت عدم آف

ای توانا، بسیار دانا و حکیم آن را وجود بخشد؛ روشن شود مگر آنکه آفرینندهخارج نمی

 تعالی است و بس!. « اهلل»است که این آفریننده نیز، همان ذات مقدس و واالی 



 

 

 

 

 

 فصل هشتم : 
 

 « عنایت»دلیل 
های انسان از قبیل یابیم که تمام نیازمندیبینانه به اطرافمان، درمینگاهی واقع با

خوراک، پوشاک، مسکن، دوا و درمان، وسایل حمل و نقل، امکانات رفاهی، ثمرات 

جان گرفته تا موجودات حواس و روان، وسایل نیروبخش مادی و معنوی از اشیای بی

ت دفع خطرات کوچک و بزرگ ....، همه و های گوناگون جهزنده، اسباب و اسلحه

به آنها از راه تجزیه و تحلیل همه یا به طور طبیعی و آماده در دسترس است یا دستیابی 

 پذیر است. یا جمع و ترکیب عناصر گوناگون یا کاوش و جستجو امکان

ین، ترین، استوارترهای حیاتی انسان در زیباترین، کاملاما فراموش نکنیم که نیازمندی

متناسب با ذوق و ترین شکل و ساختار، با انواع و اقسام متفاوت، برترین و سودبخش

 باشد. های مختلف بشری، به طور طبیعی آماده و به آسانی قابل دسترس میعالقه

های آسمان، زمین، کوه، های نهفته و ارزشمندی است که در گنجینهاز آن، گنجفراتر 

ه ودیعه نهاده شده، که اگر انسان به کمک علوم و فنون دریا، عناصر و مواد مختلف ب

گمان کلید خود اقدام به تجزیه و تحلیل، تغییر و تبدیل، آزمایش و تدبیرشان نماید، بی

امکانات توانست از نیروها و های پنهان را به دست گرفته و خواهد باز کردن چنین گنج

 برداری کند. هرهشمارشان به شیوة احسن و دلخواه بهای بیو نعمت

کنیم که مایحتاج زندگی و نیازهای حیاتی سایر جانداران غیر بدین ترتیب مالحظه می

 باشد. شان آماده و مهیا مییهای غریزو به تناسب نیازها، و ویژگیانسان نیز، به طور طبیعی 
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را گشوده و با نگاهی عاقالنه و اندیشمندانه به آنچه گفته شد اگر چشم بصیرتمان 

سازی حکیمانه و برقراری روابط صحیح میان بنگریم، خواهیم فهمید که چنین آماده

نیازها و تأمین آنها، دلیلی نیرومند و بلکه محکمترین برهان بر وجود موجودی بسیار 

بزرگ و واال در ورای هستی محسوس ما است؛ اوست که به جهت تکریم و عنایت 

جهت امتحان و آزمودنش، خلوقات و باالخره خاص بر انسان و برتری دادنش بر سایر م

هایی را به وی ارزانی داده است؛ اگر این عنایت خاص و چنین امکانات و نعمت

های مادی، معنوی، فکری و رفاهیش بود، انسان هرگز قادر نبود به نیازمندیهدفمند نمی

 دانست! ... .دست یافته و یا حتی راه دستیابی به آنها را نمی

نگری در این عنایت یم که کالم خداوند است ما را به اندیشه، تدبر و روشنقرآن کر

های متفاوت هستی، خودنمایی ارزانی داشته و در قالب پدیدهخاص که خدا به انسان 

 خواند. کند، فرامیمی

 نماییم : ها اشاره میها و راهنماییاینک به مواردی از این فراخوانی

این عنایت، بر وجود خداوند عزوجل استدالل نموده و به دة : اینکه از راه مشاه اول

های هستی گسترانیده شده و کرانش بر تمام کرانهاین حقیقت پی ببریم که رحمت بی

های جسمی، روحی، عنایت خاصش، انسان را غرق نعمت ساخته و تمام نیازمندی

 روانی و فکریش را برآورده نموده است. 

را به کار گماریم تا از راه پژوهش و بررسی، کشف و ان : تمام سعی و تالشم دوم

های نهفتة درون اشیاء پرداخته وری از انرژیاستنباط، ابتکار و نوآوری، به کشف و بهره

های پنهان و آشکار خداوند و راه استفادة صحیح از آنها را بیابیم؛ بدین ترتیب از نعمت

 ود خواهیم برد. شوند، سکه به وفور در عرصة گیتی مالحظه می

از راه درک پدیدة عنایت در هستی، ایمان یقینی بر وجود خدا حاصل نموده و شکر :  سوم

معصیت و گناه دور گشته و سر شمارش را بر دل و زبان جاری ساخته، از مرزهای و ثنای بی
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بر آستان بندگیش بساییم، که این است حق ولی نعمت صاحب کرم؛ حقی که تمام عقول 

 روح و روان آدمیان، با اندک توجه و تأملی آن را درک خواهند نمود.  بشری و

از نعمت بر وجود در حقیقت، این ارشادات و جلب توجهات قرآنی در استدالل 

باشد که در ضمن یادآوری جهت با منت نهادن خدا بر بندگانش میمنعم، همسو و هم

موده و از راه بندگی و ایمان حاصل نخواهد بر وجودش هایش بر آنان، مینعمت

ها، نواهی و ستم بر خود اطاعت، روی آوردن به اعمال نیکو و دوری گزیدن از بدی

 دیگران، مراتب رضایتش را جلب نمایند. 

خلق لکم، جعل لکم، سخّرلکم، أخرج لکم، انزل ای که کلماتی نظیر : هر آیه

باشد، بیانگر نوعی  خطاب خداوند به مردم، را در خود داشته و در برگیرندة لکم

هایی است که به آنان ارزانی بخشیده و عنایت گذاری خداوند به خاطر نعمتمنت

خاصی است که بر آنها روا داشته است؛ روشن است که چنین قصد و عنایتی تنها 

دان و حکیم است و بس. همچنین عنایت شایستة ذاتی بسیار دانا، توانا، مختار، و نکته

فهماند که من یکی از آثار رحمت و انعام پروردگارتان ل به بندگان میمذکور با زبان حا

شود که اولین گام در بر شما هستم؛ اینجاست که فرد به خود آمده و بالفاصله متوجه می

باشد و نخستین مرحلة تالفی نعمت، سپاسگزاری از صاحب نعمت )مُنعم( می

 ی او در ربوبیت است. سپاسگزاری نیز، اعتراف و ایمان بر وجود و یگانگ

آید. الزم میسپس نوبت به یگانگی عبودیت و الوهیتش رسیده و پرستش و بندگیش 

لب مراتب عالیة از اینجا به بعد است که گام در دایرة تقرب پروردگار نهاده و با ج

 یابد! ... .و رستگاری دنیا و آخرت و نیل درجات بهشت دست می رضایت او، به فالح

دوزیم که ما را متوجه دلیل عنایت صیرت به آیاتی از قرآن کریم میاینک چشم ب

کنند؛ سپس ساخته و به سوی ذات سراسر رحمت پروردگار، دستگیری و هدایتمان می

 نماییم : آن را در گوش جان فروبرده و بر قلب و روان زمزمه می
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 فرماید : سورة بقره می 23خداوند عزوجل در آیة  -0

های روی زمین را برای شما ست که همة موجودات و پدیدهخدا آن کسی ا»

آفرید، آنگاه به آسمان پرداخت و از آن هفت آسمان منظم ترتیب داد. خدا دانا و 

 «.آشنا به هر چیزی است

ها پس از آفرینش انسان، زمین دهد که خداوند عزوجل سالشریفه نشان می این آیة

و مهیا ساخته که قابلیت سکونت را داشته و مستعد  ای آمادهرا آفریده و آن را به گونه

های فراوان در طول حیات بشریت باشد؛ درست همان طوری که رشد و پرورش نعمت

 نماییم. وسایل و امکانات مورد نیازشان را فراهم میاز تولد نوزادانمان، ما قبل 

گانش دارد، بینی دقیق، نشان از کمال عنایت و توجه خاص خداوند به بنداین پیش

آمیز، این حقیقت را های عنایتولی ما نیز به نوبة خود، بایستی با مشاهدة چنین جلوه

دریابیم که ذاتی بسیار مهربان و دانا، حکیم و توانا در ورای حواس ظاهریمان وجود 

هایمان را قبل از که نیازمندیر داده است و از آنجا قرادارد که ما را در حلقة عنایتش 

نیست که خود او نیز ما را از نیستی آفریده؛ زیرا در اولیة ما مهیا نموده، شکی  آفرینش

شد؛ دیگر هایمان حاصل نمیییخگوها و پاسطابقت کامل بین نیازمندیغیر این صورت م

داند که قبل از پدید آمدنش، تنها کسی میاینکه صفات و خصوصیات یک پدیده را قبل 

های خاصی ریزی نموده و صفات و ویژگیش طرحاز وجود آن پدیده، برای ایجاد

 برایش معین کرده است ... .

 فرماید : سورة مبارکة نحل می 03تا  1خداوند عزوجل در آیات  -2

و چهارپایان )چون گاو و شتر و بز گوسفند( را آفریده است که در آنها برای »

ساخته و از پشم  شما، وسیلة گرما )در برابر سرما، از قبیل پوشیدنی و گستردنی

و مویشان( و سودهایی )حاصل از نسل و شیر و سواری و غیره( موجود است و 

کوشید(. و برایتان در آنها خورید )و در حفظ حیات خود میاز )گوشت( آنها می

آورید و آنگاه که آنها زیبایی است بدانگاه که آنها را )شامگاهان از چرا( باز می
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آنها بارهای سنگین شما را به سرزمین و دیاری برید. مدادان به چرا( میرا )با

گمان رسیدید. بیکنند که جز با رنج دادن فراوان خود بدان نمیحمل می

پروردگارتان )که اینها را برای آسایش شما آفریده است( دارای رأفت و رحمت 

( ها را )آفریده استها و استرها و االغزیادی )در حق شما( است. و )خدا( اسب

هایتان شادی بخشد، وخداوند( تا بر آنها سوار شوید و زینتی باشند )که به دل

آفریند که )شما هم اینک چیزهایی را )برای حمل و نقل و طی مسافات( می

دانید. )هدایت مردمان به( راه راست، بر خداست. )راهی که چیزی از آنها( نمی

منحرف و بیراهه است )و  هاگردد(، و برخی از راهمنتهی به خیر و حق می

خواست همة شما را )به اجبار به گردد(. و اگر خدا میمنتهی به خیر و حق نمی

را به شما کرد )و نعمت اختیار و آزادی اراده و انتخاب راه راست( هدایت می

پیمودید و ترقی و داد، و لذا همچون حیوانات راهی را بیشتر نمیها نمیانسان

او کسی است که از آسمان آبی فروفرستاده است )که ردید(. کتکاملی پیدا نمی

یابید( و به نوشید )و زالل و گوارایش میمایة حیات است( و شما از آن می

رویند و شما حیوانات خود را در میان آنها سبب آن، گیاهان و درختان می

چرانید. خداوند به وسیلة آن )آب( زراعت و )درختان( زیتون و خرما و می

گمان در این )کار آفرینش رویاند. بیرا برای شما میها انگور و همة میوه

های رنگارنگ و محصوالت کشاورزی گوناگون( نشانة روشنی است )از میوه

خدا( برای کسانی که )دربارة نیروی آفرینندة آنها( بیندیشند )و با چشم بینش و 

شید و ماه را برای خرد به جهان گیاهان بنگرند(. و خدا شب و روز و خور

)مصالح و منافع( شما مسخر کرد، و ستارگان به فرمان او مسخر )و برای 

در این کار ها، در چرخش و گردش( هستند. مسلماً راهیابی شما در دل تاریکی

های بزرگی )بر قدرت و روشن و نشانه)کار آفریدن و مسخر کردن( دالیل 

)و به پرتو خرد به کارها زند ورعظمت خدا( است برای کسانی که تعقل می

برای شما به نگرند(. و چیزهایی را مسخر شما گردانیده است که در زمین می
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هایی مختلف و در انواع گوناگون آفریده است. مسلماً در این )کار تسخیر رنگ

و آفرینش( دلیل واضح و نشانة روشنی )بر قدرت و عظمت خدا( است برای 

ب بر در و دیوار یو از دیدن این همه نقش عجگیرند )مردمی که عبرت می

افتند(. و او است که دریا را مسخر )شما( اندیشند و به سجود میوجود می

از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون بیاورید ساخته است تا اینکه 

 آرایید و حس زیبایی را اشباعن میپوشید )و خویشتن را بداکه بر خود می

شکافند و بینی که )سینة( دریا را میها را می( و )تو، ای انسان!( کشتینماییدمی

رسانند. خدا این نعمت را به شما داد( تا امتعه و اقوات را بدینجا و آنجا می)

شما فضل او را بجوید )و از دریا در مسیر تجارت استفاده نمایید( و ساسگزاری 

ی را قرار داد تا اینکه زمین، شما را های استوار و پا برجایکنید. و در زمین کوه

هایی را ها و راهنلرزاند )و با حرکت خود، شما را مضطرب نگرداند( و رودخانه

هایی )از قبیل : پدیدار کرد تا اینکه )به مقصد خود( راهیاب شوید. و نشانه

ها را پدید آورد که مردمان در روز ها، بادها، رودها و رنگ خاکها، درهکوه

شود( ها راه خود را پیدا کنند( و )در شب که از این عالئم استفاده نمینبدا

های بیدار! از نظر شوند. پس )ای وجدانایشان به وسیلة ستارگان رهنمود می

 های بزرگ و سترگعقل( کسی که )این همه چیزهای عجیب و غریب و نعمت

ا باید بت حقیر و آفریند؟ )آیآفریند، همچون کسی است که )چیزی( نمیمیرا( 

شوید؟ )تا به اشتباه خود انسان فقیر را شریک خدای جلیل کرد؟( آیا یادآور نمی

ها دست بردارید و تنها خدای یگانه را ها و انسانپی ببرید و از پرستش بت

های فراوان دیگری بپرستید و سپاسگزاری کنید(. )خداوند جز اینها دارای نعمت

توانید آنها را سرشماری های خدا را برشمارید، نمیاست( و اگر بخواهد نعمت

مغفرت و مرحمت فراوان است )و اگر از پرستش  دارای گمان خداوندکنید. بی

های ناتوان دست بردارید و به پرستش خدای رحمان برگردید، جان و انسانبی

 «. گردید(مشمول گذشت و مهر یزدان می
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 ماید : فرهمین سوره نیز می 14و  10در آیات 

ها دارید همه از سوی خدا است )و باید تنها منعم را سپاس آنچه از نعمت»

گفت و پرستید( و گذشته از آن، هنگامی که زیانی )همچون درد و بیماری و 

ها ها و گشودن گره مشکلمصائب و بالیا( به شما رسید )برای زدودن ناراحتی

با ناله و زاری به فریاد  دارید و( او راتنها دست دعا به سوی خدا برمی

پرستید و انبازها را به کمک خوانید. )پس چرا در وقت عادی جز او را میمی

. سپس هنگامی که خدا زیان را از شما دور کرد )و جلو تندباد طلبید؟(می

حوادث و طوفان بال را گرفت(، گروهی از شما )انبازهایی( شریک پروردگار 

 «.شوند!(پرستی و شرور میغفلت و غرور و بتکنند! )و از نو دچار خود می

 فرماید : این سورة مبارکه می 63تا  61باز هم در آیات 

باراند و زمین را پس از مرگ )و آب را میخدا است که از )ابر( آسمان »

ها و چمنزارها و کشتزاراهای فراوان در( آن، ها و گیاهبا رویاندن گلخشکی، 

گمان در این )کار با راندن و رویاندن و بخشد. بی)دوباره جان و( حیات می

موات و حیات( دلیل روشنی )بر وجود مدبر و حکیم( است برای آنان که گوش 

گمان )ای مردمان!( در وجود چهارپایان برای شما )درس( عبرتی بیشنوا دارند. 

ما( از توانید به خدا پی ببرید. چه عبرتی از این برتر که است )که در پرتو آن می

به شما آنها است، شیر خالص و گوارایی برخی چیزهایی که در شکم 

آید. تراود و نوشندگان را خوش مینوشانیم که از میان تفاله و خون بیرون میمی

های درختان خرما و انگور، )غذای پر برکتی نصیب شما )خداوند( از میوه

و از آن( شراب درست آورید سازد که گاه آن را به صورت زیانباری درمیمی

گمان در این )گردآوری گیرید، بیکنید و )گاه( رزق پاک و پاکیزه از آن میمی

ای )از قدرت آفریدگار( برای ها( نشانهدر میوهدو و چند خاصیت و قابلیت 

گیرند. پروردگارت به زنبوران عسل )راه کسانی است که از عقل و خرد سود می

داند به دلشان گونه که تنها خود میام کرد )و بدانزندگی و طرز معیشت را( اله
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سازند، هایی که مردمان میها و داربستها و درختکه از کوهانداخت( 

ها بخورید و هایی برگزینند. سپس )ما به آنها الهام کردیم که از همة میوهخانه

و( در هایی را بپیمایید که خدا برای شما تعیین کرده است و کامالً )دقیق راه

های مختلفی دارد. تراود که رنگاز درون زنبور عسل، مایعی بیرون میاختیارند. 

در این )برنامة گمان در این )مایع رنگارنگ( بهبودی مردمان نهفته است. بی

دارند که هم غذا و ها تقدیم میزندگی زنبوران عسل و ارمغانی که آنها به انسان

ت و قدرت پروردگار( است برای کسانی هم شفا است( نشانة روشنی )از عظم

اندیشند )و رازها و رمزهای زندگی آفریدگان از جمله ها( میپدیدهکه )دربارة 

 «.دارند(جانوران را پیش چشم می

 فرماید : همین سورة مبارکه باز می 72در آیة 

ساخت )تا در کنار آنان بیاسایید(، و برای شما خدا از جنس خودتان همسرانی »

ا بدانان دل خوش کنید(، و همسرانتان، پسران و نوادگانی به شما داد )تاز 

جات و حیوانات( به شما عطا کرد )تا ای )همچون غالت و میوهپاکیزه چیزهای

از آنها استفاده کنید و خدای را سپاسگزاری نمایید(. آیا )با وجود اینکه کافران 

س و نه چیز دیگری، آیا باز و نه کدانند که سرچشمة همة نعمتها خدا است می

آورند و نعمت خدا را )با شرک ورزیدن( های( باطل ایمان میهم( به )بت

 «.گذارند؟!ناسپاس می

 فرماید : همین سورة مبارکه چنین می 30تا  73و باالخره در آیات شریفة 

آنها بینید که در فضای آسمان رام و فرمانبردارند و کسی جز خدا مگر پرندگان را نمی»

و خواص فیزیکی خاص را در اندام پرندگان و قابلیت پرواز را در دارد )را نگه نمی

هایی سازد(. واقعاً در این )امکان پرواز به هوا و جوالن در فضا( نشانهفضا ایجاد نمی

عظمت و قدرت خدا( برای کسانی است که )به چیزهایی که پیغمبران به ارمغان )از 

ند. خدا است که )به شما قدرت آن را داده است که بتوانید برای اند( ایمان دارآورده

و آسایشتان گردانده است، از هایتان را محل آرامش خانهسازی کنید و( خانه خود
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چادرهایی برایتان ساخته که در سفر و های چهارپایان )با ایجاد خواص ویژه( پوست

یابید، و از پشم و کرک و میسبک کنید و( حضر خود، آنها را )به آسانی جابجا می

تا موی چهارپایان وسایل منزل و موجبات رفاه و آسایش شما را فراهم کرده است که 

مانید و کنید و پس از پایان این جهان، نه شما میاید( از آنها استفاده میمدتی )که زنده

ید آورده، هایی برایتان از چیزهایی که آفریده است پدهای آن(. خداوند سایهنه نعمت

از لباسها را به ها ساخته است، و )طرز ساختن و استفادة هایی برایتان از کوهو پناهگاه

هایی برایتان تهیه دیده است که شما را از وسیله( جامهشما آموخته است و بدین

را های خود گونه خدا نعمتدارد. بدین)اذیت( گرما و )آزار( جنگ محفوظ نگاه می

بخشد تا اینکه )حس قدردانی و شکرگزاری در درونتان بیدار و( یبر شما اتمام م

 «.فرمانبری کنید(مطیع و مخلص او گردید )و تنها او را خدا بدانید و فقط از وی 

های گردد که خداوند به خاطر نعمتاز نصوص قرآنی، مالحظه می در این مجموعه

اده ساخته و به طور مستقیم و ها برایشان آمانساناز آفرینش فراوانی که قبل و بعد 

بحث و بررسی، تجزیه و تحلیل و ترکیب عناصر از آنها استفاده نموده و طبیعی یا از راه 

؛ .... بله، به خاطر اینها زا در مسیر منافعشان به حرکت انداختهبرخی را نظیر ابرهای باران

 منت نهاده است ... .بر بندگانش 

ای که به طور مستقیم بر سفرة پر از نعمت طبیعت، ههای حاضر و آمادبرخی از نعمت

جات، چهارپایان ها و میوهگردند، عبارتند از : انواع روییدنیجهت استفادة بشریت مشاهده می

دهد، مسخر زنبور عسل که هم غذا و هم شفا میو سایر حیوانات اهلی، حشراتی از قبیل 

ا جهت استفاده از گوشت تازه و استخراج بودن خورشید و ماه و روز و شب، مسخر بودن دری

 مروارید و مرجان و کشتیرانی و سفر در میان امواج آن ... .زیورآالتی نظیر 

رحمت و های روشنی از شمار یزدان بر بندگان، نشانههای بیدر یکایک این نعمت

 باشد. خورد که خود، برهانی آشکار بر وجود واالیش میعنایت به چشم می
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ها بپردازد که آثار و بخواهد از راه علمی به تفصیل یکی از این نعمتاگر کسی 

کند و اتقان و حکمت آفرینش و عنایت بر های قدرت خدا در آن خودنمایی مینشانه

طلبد؛ برای مثال نگاهی گذرا بر نعمت بندگانش در آن پدیدار است، کتابی پر حجم می

 زیم : انداچهارپایان و منافعشان برای آدمیان می

خورند، کُرک، نوشند؛ روغن، پنیر، ماست و گوشتی که از آنان میشیری که از آنان می

کنند، پشم و مویی که از آنان گرفته و تبدیل به انواع لباس، زیرانداز، جاجیم، خیمه و ... می

کنند، زمینی که توسط آنان شخم های دور و نزدیکی که به کمک آنان طی میمسافت

 دهند، .... .نگ و گریزهایی که به وسیلة آنان انجام میزنند، جمی

شناسان و جانورشناسان دربارة چهارپایان و اینک اگر برای درک بیشتر مسئله، از زیست

های انگیزی به ما خواهند داد؛ این آفریدهگمان پاسخ شگفتشمارشان سؤال کنیم، بیمنافع بی

های بخش عمدة نیازمندیانسان گشته و تأمینحیاتی عجیب که از جانب خدا، رام و مسخر 

کنند، هرگز مزاحمتی در حیاتی او را برعهده دارند، گرچه از گیاهان و نباتات زمینی تغذیه می

آورند؛ چرا که در حد نیازشان از گیاهان استفاده ها به بار نمیروزی و ثمرات گوناگون انسان

 ت و روغن ندارند. خواری نیازی هم به گوشکرده و به دلیل گیاه

های مختلف کنند و با قسمتگذشته از آن، خدمات ارزندة دیگری نیز تقدیم انسان می

کارخانجات و تولیدات چربی، ... و به حرکت انداختن بدنشان سبب تأمین انرژی، پروتئین، 

، سازند تا بشر از گوشت، پوستگردند؛ در نهایت، گردنشان را آمادة ذبح میگوناگونشان می

 مند گردد. شاخ، استخوان و سایر اعضای بدنشان نیز بهره

 فرماید : سورة یس می 70تا  70به همین دلیل است که خداوند در آیات 

ما آفریده است، چهارپایانی است  دستهایبینند که برخی از آن چیزهایی که مگر نمی»

پایان را رام ایشان ایم و ایشان صاحب آنهایند؟. و چهارها خلق کردهکه برای انسان

کنند. و از سازند، و از برخی دیگر تغذیه میایم. برخی از آنها را مرکب خود میساخته

کنند و )از پشم و کرک و مو و پوست و استخوانشان هایی میبرخی از آنها استفاده
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های شیری به دست ها و فرآوردهبرند، و از شیر برخی( از آنها، نوشیدنیمیها فایده

 «.آورند. آیا نباید شکرگزار )این همه نعمت خدا(باشند؟می

 فرماید : سورة حجر می 23و  03خداوند عزوجل در آیات شریفة  -0

های استوار و پا برجایی را پدید ایم و در زمین کوهما زمین را گسترانیده»

ب های متناسای سنجیده و هماهنگ و در اندازهایم، و همه چیز را به گونهآورده

ایم. و در آن، اسباب زندگی و مایة ماندگاری شما و مشخص در آن ایجاد کرده

 «.رسان ایشان باشیدیتوانید روزایم که نمیو کسانی را آفریده

 فرماید : سورة طه نیز می 14و  10خداوند در آیات  -4

پروردگاری است که زمین را گهوارة )سکونت و آرامش( شما کرده است، و در آن »

جهت ارتباط( برایتان به وجود آورده است، و از هایی )در خشکی و آب و هوا، اهر

آسمان آب را ریزان و باران کرده است، و با آن انواع گیاهان و اقسام درختان نر و 

های گیاهی، هم( خودتان بخورید و هم ماده را رویانده است. )از این فرآورده

های روشنی )بر اثبات سلماً در این امور، نشانهچهارپایان خود را )در آن( بچرانید. م

 «.وجود خدا و یگانگی او است برای کسانی که دارای عقل سالم باشند(

 فرماید : سورة مبارکة انبیاء می 02تا  03خداوند عزوجل در آیات  -1

ها و زمین )در آغاز خلقت به صورت تودة عظیمی بینند که آسمانآیا کافران نمی»

فضا، یکپارچه( به هم متصل بوده و سپس )بر اثر حرکات مداوم و در گسترة 

اند )و تدریجاً به صورت جهان انفجارات درونی هولناکی( آنها را از هم جدا ساخته

ای را )اعم از انسان و حیوان و گیاه( از آب و هر چیز زندهایم( درآوردهکنونی 

آورند؟ ما در زمین ند و( ایمان نمیاندیشایم. آیا )دربارة آفرینش کائنات نمیآفریده

ها را مضطرب نسازد و ایم تا زمین، انسانداری پدید آوردههای استوار و ریشهکوه

و گازهای درونی، و حرکات ها ها از فشار گدازهتوازن آنان را بهم نزند )و کوه

ها وهپوستة زمین، و از وزش تندبادها، تا حد زیادی جلوگیری کنند(. و در البالی ک

ها( ها به وسیلة سلسله جبالایم، تا اینکه )پیوند انسانهای گشادی به وجود آوردهراه
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از هم نگسلد و به مقصدشان( راهیاب گردند )و با دیدن این آثار به ذات آفریدگار 

های پی ببرند(. و ما آسمان را سقف محفوظی نمودیم، ولی آنان از نشانه

عظمتی که باالی گردانند )و دربارة این همه )خداشناسی موجود در( آن روی

 «.اندیشند(گر است نمیسرشان جلوه

 فرماید : سورة حج می 61خداوند بلندمرتبه در آیة  -6

بینی )ای انسان( که یزدان )سبحان به سبب رحم و لطفی که نسبت به مگر نمی»

است در شما بندگان دارد، تمام مواهب و امکانات( چیزهایی را که در زمین 

ها را با مشیت خود در اختیار و دسترس شما قرار داده است و همچنین کشتی

در دریا، فرمانبردار شما کرده است، و )از این گذشته( خداوند حال حرکت 

های کیهانی( آسمان بر زمین فروافتد مگر های سرگردان و اشعهگذارد )سنگنمی

دهد. واقعا ً یزدان بسی مهربان و  )بدان اندازه که مورد نیاز بوده و( او اجازه

 «.دارای مرحمت فراوان )در حق بندگان( است

 فرماید : سورة نمل نیز می 60خداوند عزوجل در آیة شریفة  -7

ها( ساخته )و محل اقامت انسانها بهترند( یا کسی که زمین را قرارگاه )بت»

های پا برجا ین کوهها پدید آورده است، و برای زماست، و در میان آن رودخانه

و استوار آفریده است )تا قشر زمین را از لرزش نگاه دارند( و میان دو دریا 

آمیزة یکدیگر نگردند. حال با توجه به اینها( آیا مانعی پدیدار کرده است )تا 

خبر و نادانند )و قدر عظمت خدا را معبودی با خدا است؟! اصالً بیشتر آنان بی

 «.دانند(نمی

 فرماید : سورة مبارکة لقمان نیز این چنین می 23ند عزوجل در آیة خداو -3

ها و زمین است مسخر شما کرده اید که خداوند آنچه را که در آسمانآیا ندیده»

های خود را ـ است )و در مسیر منافع شما به حرکت انداخته است(، و نعمت

افزون ساخته  های باطن ـ بر شما گسترده وهای ظاهر و چه نعمتچه نعمت
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گونه دانش و هدایت و کتاب روشن و است؟ برخی از مردم بدون هیچ

 «.گیرندروشنگری، دربارة )شناخت و یکتایی( خدا راه ستیز و جدال را پیش می

گذاری خداوند بر یاد شده از نصوص شریف قرآنی، باز نوعی دیگر منتدر مجموعة 

این راه خواسته است آنان  که ازیابیم، می، دری که ذکر گردیدیهابندگانش را به خاطر نعمت

 را متوجه خویش و ایمان و باور و یقینی گردانده و به تسلیم و بندگی خود وادارد. 

ها نیز مستلزم چندین جلد کتاب های موجود در این پدیدهو بسط شگفتیشرح 

 باشد. با اندکی دقت در برخی از نصوص یاد شده، مالحظهعلمی ـ تخصصی می

های علمی ـ تجربی که خطاب به کافران و منکرانی است که به تخصصکنیم می

عصر نزول قرآن، موجود اند؛ کسانی که در پیرامون هستی و خصوصیات آن دست یافته

اند. گویا این نبوده بلکه بعدها با فاصلة حدود سیزده قرن به عرصة وجود قدم نهاده

متخصصانی را در طول سالیان درازی نصوص، انتظار آمدن چنین دانشمندان و 

ها و زمین و اند!. برای مثال، کاوشگران و متخصصانی را در تاریخ پیدایش آسمانکشیده

اند که آسمانها و زمین قبل از اند، تا حدودی دریافتهتحقیق نمودهطبقات مختلفشان 

دن از همدیگر، ای به هم چسبیده بوده که بعدها از هم جداشده و با دور شپیدایش، توده

این دانشمندان همچنین اند. های مخصوص به خویش گرفتههر کدام مدار و ویژگی

های استوار، پوستة زمین را محکم نگاه داشته تا با ها به منزلة ستوناند که کوهدریافته

اثبات ثباتی اهل زمین نگردد. و نیز همین دانشمندان هایی، موجب بیلرزش و تکان

بر فراز زمین نگاه داشته شده است. این آسمان به مثابة سقف محفوظی  اند کهنموده

علوم طبیعی شوند که خطابشان متوجه دانشمندان میقبیل آیات به وفور در قرآن یافت 

کنند که تا به حال، های متنوع هستی است و به مواردی اشاره میو متخصصان پدیده

های  به رازشان پی برده نشده و در قرنتنها زوایای کوچکی از آنها کشف شده یا اصالً
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این است هدیة اعجاز علمی قرآن به گردند؛ بعدی به مرور بر بشریت آشکار می

 نهند!هایی که پی در پی پا به عرصة وجود مینسل

شمار خدا و عنایتش بر مخلوقات ذکر های بییاتی که پیرامون نعمتآعالوه بر 

نیز در قرآن وجود دارد که ما فقط به بیان این تعداد  های فراوان دیگرینمودیم، نمونه

 ایم )، چرا که اگر در خانه کس است، یک حرف بس است(. بسنده کرده



 

 

 

 

 

 فصل نهم : 
 

 « استجابت دعا»دلیل 
کنیم؛ تصور کنید که فردی به عنوان مهمان یا با ذکر یک مثال، بحث را آغاز می

ا به رویش بسته شده و راه خروج نداشته باشد؛ در رهدزندانی، پا به درون قصری نهاده، 

گوید : این قصر متعلق به کسی است که این هنگام شخصی نزدش آمده و به او می

مالک آن بوده و تمام حرکات و سکنات شما و سایر افراد درون قصر را از طریق 

تمام ها قادرند فی زیر نظر دارد؛ این دوربینهای نصب شدة مخدستگاه و دوربین

تصویرها، صداها و حرکات درون قصر را به شخص مالک قصر انتقال دهند؛ ولی باید 

خود را به آنان نشان دانست که صاحب قصر از دید ساکنان درون قصر، پنهان و ابداً 

دهد. اما زمانی که افراد داخل قصر به چیزی نیاز داشته یا مشکلی برایشان پیش آید، نمی

نماید. این امر اقدام به برآورده ساختن نیازمندی و رفع مشکل می او فوراً متوجه شده و

 ای از قصر است. دلیل نیرومندی، بر حضور صاحب قصر در نقطه

مالک قصر اگر بعد از این اظهارات، ساکنان قصر اقدام به امتحان سخنان وی دربارة 

ستی وی را تصدیق درنگ بایو پیامدهای آن نموده و همة آنها درست از آب دربیاید، بی

 و تأیید کنند. 

پاسخ با این حال هر گاه یکی از این افراد، با وجود امتحان چنین مواردی و دریافت 

گمان فردی فاقد درک فهم و مثبت، فکر وجود صاحب یا مالکی برای قصر گردد؛ بی

آید که زبانش الل از بیان حقیقت و اندیشه، یا پست و حقیر و خودخواه به شمار می



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

118 

 

بیرون آمده، وارد هستی اطرافمان گردیم؛ خود منکر واقعیت است ... اکنون از مثال قصر 

ای که بر این کرة خاکی بنا نهاده و در آن بریم، خانه و کاشانهجهانی که در آن به سر می

 کنیم، همه به منزلة قصری هستند که از آن سخن گفتیم. زندگی می

و در  صبان فرستادة خویش حضرت محمدآفریننده و مالک حقیقی جهان، بر ز

 فرستد که : گونه به ما پیام میسورة مبارکة بقره این 036کالم مبارکش یعنی آیة 

و هنگامی که بندگانم از تو دربارة من بپرسند )که من نزدیکم یا دور. بگو : (من »

و را گویم )و نیاز انزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند، پاسخ می

سازم(. پس آنان هم دعوت مرا )با ایمان و عباداتی همچون نماز و برآورده می

ه روزه و زکات( بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند )و با نور ایمان ب

 «.مقصد برسند(

 فرماید : از سورة مبارکة نمل نیز می 62در آیة شریفة 

رسد و بال و گرفتاری را ریاد درمانده میها بهترند( یا کسی که به ف)آیا بت»

ها( را )برابر قانون کند هر گاه او را به کمک بطلبید، و شما )انسانبرطرف می

)و هر دم سازد حیات دائماً به طور متناوب( جانشین )یکدیگر در( زمین می

گرداند. حال با توجه بدین امور( اقوامی را بر این کرة خاکی مسلط و مستقر می

 «.گیریدواقعاً شما بسیار کم اندرز میا معبودی با خدا است؟! آی

خواهد صدق و راستی وجود خدا و یکتایی در ربوبیتش را میاینک اگر کسی حقیقتاً 

هایش امتحان نماید، تنها کافی است صادقانه و با قلبی پاک، وی را فراخوانده و خواسته

 را از او طلب کند. 

که خداوند به فریادش رسیده و دعایش را مستجاب نموده خواهد دید در این هنگام 

یا در تنگنای امری العالج یا مصیبت خطرناکی بر وی رو نموده، است؛ اگر مشکل صعب

 طلبد تا زمینة رهائیش فراهم و به ساحل نجات برسد؛ قرار گرفته، تنها فریادی را می
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باشد و برهانی تجربی میاجابت دعا و برآورده ساختن نیاز بندگان از جانب خدا، 

نیرومندی آن به حدی است که هر کس در هر زمان و مکانی قادر به امتحان آن است؛ 

اما به شرطی که آن شخص، قبل از هر چیز به دنبال حقیقت وجود خدا بوده و روحیة 

هایش، ای در دستیابی به ایمان یقینی داشته باشد. دیگر اینکه در طلب خواستهصادقانه

در و بذله یا )خدای نکرده( شوخی روی پرهیز نماید؛ منطقی را رعایت و از زیادهحدود 

هایش وجود نداشته و خود را از هر گونه شکی در مورد بیان اندازه و کیفیت نیازمندی

 خدا خالص گرداند. 

های عادی چهارچوب نیازمندی ،«دعا و استجابت»محدودة و میدان آزمون صادقانة 

است؛ البته به شرطی که های ضروری و استثنایی یا حاالت و موقعیت و روزمرة مردم

های خداوندی بر جهان مطرح دور از تعصب و لجاجت و در دایرة قوانین و سنت

گردد. در این صورت است که میدان برای هر انسان صادقی باز بوده تا به جستجوی 

 ه آرامش قلبی باشد. خالصانه به دنبال دلیلی در اثبات وجود خدا و دستیابی ب

شمار است که حتی چنان مکرر و بی ،«دعا و استجابت»ها از پدیدة تجارب انسان

ای را در زندگی خویش تجربه نکرده باشد. اما شود که چنین پدیدهیک نفر یافت نمی

از آنان پس از آنکه دچار ای است که بسیاری ها به گونهانسانمتأسفانه خوی ناسپاسانة 

ا مشکلی گشته و با دعا و پناه بردن به خدا، از آن رهایی یافتند، دوباره به کفران بحران ی

گردند و رهائیشان را امری اش میو ناسپاسی افتاده و منکر وجود خدا و الطاف گسترده

 دانند. اتفاقی و تصادفی پنداشته یا ناشی از اسباب و علل مجازی می

سورة مبارکة  20و  22ها در آیات انسانلذا خداوند عزوجل از این صفت ناپسند 

 فرماید : یونس چنین یاد می

برد )و امکان سیر و حرکت در در خشکی و دریا راه میرا او است که شما »

ها قرار چه بسا هنگامی که در کشتی کند(.ها را برای شما میسر میها و آبقاره

آرام به سوی مقصد( حرکت  ها با باد موافق، سرنشینان را )آرامکشتیگیرند و می
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گردند، به ناگاه باد سختی وزیدن می گیرد دهند، و سرنشینان بدان شادمان میمی

پندارند که )توسط مرگ از هر سو( رود و میو از هر سو موج به سویشان می

و خوانند اند )و راه گریزی نیست. در این وقت( خدا را به فریاد میاحاطه شده

کس دانند )چرا که همهمانبرداری و دین را تنها از آن او میطاعت و عبادت و فر

بینند که کاری از دست آنان تر از آن میتر و ناتوانو همه چیز را بسی ضعیف

کنند که( اگر ما را برآید و از این ورطه رستگارشان نماید. بدین هنگام عهد می

یگر به کسی و چیزی از زمرة سپاسگزاران خواهیم بود )و داز این حال برهانی، 

پرستیم(. خوانیم و نمیاین و آن را به فریاد نمیآوریم و هرگز جز تو روی نمی

دهد، ناگهان به ناحق در زمین شروع به که خدا آنان را نجات میاما هنگامی 

ای مردم! ظلم و نمایند(. را فراموش میکنند )و عهد و پیمان میظلم و فساد 

شود. چند و بال و زیان آن متوجه خود شما میشوید، ستمی که مرتکب می

شوید، پس از آن بازگشت شما به سوی مند میروزی از متاع و لذت دنیا بهره

سازیم )و سزای اید، آگاه میدادهخدا است و آنگاه ما شما را از آنچه انجام می

 «.دهیم(اعمالتان را می



 

 

 

 

 

 فصل دهم : 
 

 « در طبیعت قانون حاکم بر انرژی موجود»دلیل 
قانون »کشف نموده که آن را « قانون دوم ترمودینامیک»ای را به نام قانون تازهعلم جدید، 

 نامند. نیز می« های هستیمالک و معیار دگرگونی»یا « انرژی موجود و قابل دسترس هستی

که امکان ندارد، هستی دارای وجودی ازلی باشد؛ زیرا ازلی کند این قانون اثبات می

دن هستی، مقتضی کاهش روز به روز نیروها و فعل و انفعاالت جهان بوده، تا جایی بو

رسد. در این صورت تمام موجودات به مرتبة مساوی و همسان میکه حرارت درون 

هیچ انرژی مفیدی جهت ادامة حیات و زندگی، و کار و عمل باقی نمانده و کنش و 

د رسید؛ و این به معنی خاموشی حیات در های فیزیکی و شیمیایی به پایان خواهواکنش

 سراسر هستی است. 

تحقیقی علمی در این « ادوارد لوترکیسل»شناس آمریکایی جانورشناس و زیست

بدین ترتیب بحث و »:  1گویدگیری چنین میزمینه به عمل آورده که پس از نتیجه

نقطة موجود، نمودند که هستی بررسیهای دقیق علمی بدون قصد و طرح قبلی اثبات 

آمدند؛ آغازینی دارد و در پی این اثبات، خود به خود به اثبات خالق پروردگار نیز نایل 

چرا که بدیهی است هر چه سرآغاز و نقطة شروعی داشته باشد، امکان ندارد خود به 

سبب، وجودش را آغاز نموده باشد بلکه حتماً نیازمند محرکی اولیه و خود و بی

 «. باشدرگر میای تدبیآفریننده

_________________________________________________________________________ 

 . 41، ص «اهلل یتجلی فی عصر العلم»بخشی از مقاله وی به نقل از کتاب  -1
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به « سرجیمس جینز»شناس و ریاضیدان بزرگ انگلیسی، مشابه همین تحقیق را ستاره

اند که عمل تبدیل و تمامی علوم جدید این حقیقت را پذیرفته»:  1گویدعمل آورده و می

تحول حرارت موجود در اجسام، همچنان ادامه خواهد یافت تا زمانی که به مرور، تمام 

بینیم که این روند گردد؛ اما میمتوقف میرا از دست داده و این حرکت  نیروهای خود

)تبدیل و تبدل(، تا کنون به نقطة پایانی خویش نرسیده است، زیرا در این صورت تا به 

بیندیشد؛ از این مسئله  به امروز فردی از ما بر روی کرة زمین باقی نمانده بود که حتی

گزیریم بپذیریم که ابتدا و رود، نامان به پیش میآن جا که چنین روندی با سرعت ز

باشد جریاناتی نیز که در آن رخ نقطة آغازی دارد و از آن جا که جهان هستی، ازلی نمی

و ای از زمان ایجاد شده کنیم، در برههاز آن یاد می« خلق یا آفرینش»دهد و با عنوان می

 «. ابتدا و آغازی دارد

ول و تأیید تمام دانشمندان و متخصصان ماده و خواص حادث بودن هستی، مورد قب

کنند کاری در بیان حقایق، چنین وانمود میالطهمادی اشیاء است، اما منکران خدا با مُغ

سو و هم قطارند؛ اینان در واقع همکه در قافلة علم و دانش، همراه با سایر دانشمندان 

 های خویش برهم نهند. مغالطه ای جهت تقویتخواهند از این مسئله، پشتوانهمی

ایمان به خدا کامالً با دالیل و سندهای علمی و منطقی سازگار است، در حالی که 

هایی که گونه دلیل علمی نداشته و بلکه تمام سخنان و فرضیه، هیچ«رالحاد و انکا»

زنند، جز مشتی با خزیدن در میان کاروان علم و دانش به آن دامن میمنکران خدا 

رنگ و توهم، ادعاهای واهی و دروغ، سفسطه و مغالطه، چیز دیگری بیش نیست که نی

 باشد. نه تنها مورد قبول علم نبوده بلکه به کلی از دایرة آن خارج می

_________________________________________________________________________ 

 . 88، منبع پیشین، ص «اإلسالم یتحدی»به نقل از کتاب  -1
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های علمی و نظریات عقلی، حادث بودن هستی ثابت از آنجا که به کمک شیوه

به هستی آورده باشد نیز حتمی و ای که آن را از نیستی گردید، نیاز آن به پدید آورنده

 عقالًَ ضروری است. 

ای، دارای وجودی ازلی و کند که چنین آفرینندهاز طرف دیگر، عقل سالم حکم می

 صفاتی مبرا از حدوث باشد. 

ابتدا به شخص با ایمان هرگز با کسی در مورد ضرورت وجود یک موجود ازلی و بی

قتی غیر قابل انکار است که هیچ فرد صاحب عقل پردازد؛ زیرا این امر، حقیمناقشه نمی

عدم »زند؛ چرا که در این صورت باید پذیرفت که ای به انکار آن دامن نمیو اندیشه

دانیم که ای از زمان بر هر چیز و هر مکانی حکمفرما بوده و چون میدر برهه« مطلق

ند شد، لذا به خودی خود و بدون تکیه بر جانب وجود، هرگز موجود نخواهعدم، 

 بایست چیزی پا به عرصة هستی نگذارد! می

شماری از وجود را در قالب موجودات متعددی مالحظه های بیاما اینک که نمونه

یابیم که اصل وجود، متعلق به موجودی ازلی است که جدا از جهان کنیم، درمیمی

میان حدوث و  باشد؛ زیرا در غیر این صورت، تناقضحادث آن میهای هستی و پدیده

 آید. ازلیت الزم می

نبوده و بعداً پذیرد که هستی حادثی که قبالً انسان مؤمن با تکیه بر بدیهیات عقلی می

باشد؛ اما کسی که چنین حقیقت ایجاد گشته، ناگزیر از وجود محدثی قبل از خویش می

لیرغم علم به های اندیشة صحیح است یا عروشنی را انکار نماید، یا فاقد اصول و پایه

 گیرد. این حقیقت، خیانت به امانت نموده و معرفتش را نایده می

گردد که آنچه دارای وجودی اصیل، در پرتو این اصول ارزشمند عقلی، روشن می

ندارد؛ بلکه ازلی و اولی است، به اعتبار اصالت وجودیش نیازی به علت وجودبخش 

ی اصالت عدمی بوده و بعداً موجود باید سراغ علت وجودی چیزی را گرفت که دارا
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الوجود، فهمیم که سؤال از علت وجودی موجود اصیلشده باشد. با این توصیف می

مخالف با اصول سالم عقلی است و هر کس چنین سؤالی را مطرح کند، باید اجتماع 

نقیضین را نیز بپذیرد؛ چرا که چنین سؤالی مستلزم حادث دانستن آن است نه 

بودنش. اما از آنجا که به حکم ضرورت عقلی ثابت گردید که حادث بودن  الوجوداصیل

 شود.کننده، غافل از این حقیقت، دچار تناقض میموجود ازلی محال است، فرد سؤال

کند ها وارد میای که شیطان بر دلگردد، آن وسوسهبا این توضیحات بر ایمان معلوم می

که خدا این  قبول دارم»شود : ن سؤال مطرح میای نیز آمده، در قالب صو در حدیث پیامبر

؛ این سؤال در واقع، مغالطة «مخلوقات را آفریده است، اما چه کسی خدا را آفریده؟

الوجود دانستن ای است که بنای آن، ایجاد توهم در حادث، غیر ازلی و غیر واجبفریبکارانه

کر و مغالطة شیطانی را در خدمت باشد. لذا منکران وجود خدا، این مآفریدگار عزوجل می

لوح و عوام جامعة اسالمی و اهداف غیر معقول خویش درآورده و بر افراد ساده

 گویند : آموزان خردسال و زودباور عرضه نموده و به آنان میدانش

که گویید ای دارد؟ و آیا نمیموجودی، آفریننده و ایجادکننده گویید هر چیزشما نمیمگر »

 «. باشد؟می« اهلل»ای دارد که همان کنندهموجود است و ناگزیر ایجاد جهان هستی

دهند : کاری ندارند، جواب میاصول مغالطه گونه اطالعی از مغالطه وآنان نیز که هیچ

 «. بله»

پس حاال که خدا موجود است، »گوید : شخص منکر خدا ادامه داده و میدر این هنگام 

 «! ای داشته باشدکنندهانند سایر موجودات، پدید آورنده و ایجادطبق دلیل خودتان بایستی هم

خود را شخص عامی و ناآگاه نیز که غافلگیر شده و توان پاسخگویی را ندارد، 

کاری، داند؛ اما فرد آگاه و آشنا به اصول و فنون مغالطهو شکست خورده میبازنده 

هر موجودی »مقدمة این دلیل، یعنی : پذیرد، زیرا را در این مورد نمی« دلیل»هرگز لفظ 

کاذب و نادرست بوده که هیچ انسان باهوشی چنین ای ، مقدمه«زمند ایجادکننده استنیا
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هر موجود حادثی که قبالً نبوده »گوید : فرضیة باطلی را قبول ندارد، بلکه به جای آن می

هر »یا به تعبیری دیگر ؛ «ای داردحتماً نیاز به محدث یا آفرینندهو سپس به وجود آمده، 

 «. حادثی، مُحدثی دارد

جهان هستی بنا به تأیید عقل و »گوید : سپس در ادامة استدالل معقول خویش می

های مادی، حادث است و لذا نتایج دستاوردهای علمی دانشمندان و محققان پدیده

یستی باناگزیر از وجود خالق است که آن را ایجاد کرده باشد؛ چنین خالقی البد 

این که اثری از صفات حدوث در وی یافت نشود؛ موجودی ازلی و غیر حادث باشد 

 . «باشدعزوجل می« اهلل»خالق، همانا 

ست که برخی از مؤلفان و نویسندگان کتاب و مقاالت در یادآوری این نکته ضروری ا

مین لغزش زمینة عقاید اسالمی از معلمان گرفته تا اساتید دانشگاهی، احیاناً در دام ه

گویند : نمایند. مثالً میاستداللی گرفتار شده و همین دلیل را در اثبات وجود خدا اقامه می

ای هست؛ این هستی نیز موجود است بدیهی است که هر موجودی نیازمند به وجودآورنده

 باشد ... .ای میو لذا نیازمند به وجود آورنده

نمودن چنین دلیلی جهت اثبات خدا، خیلی  بر آنان الزم است که در مطرحبنابراین، 

هوشیار و مواظب بوده و رعایت تناسب میان دو مقدمة صغری و کبری را در نظر داشته 

ای درست، خوانندگان و شنوندگان و به طور کلی مخاطبان باشند تا با ارائه نتیجه

 های شیطانی برحذر و محافظت نمایند. خویش را از افتادن در دام



 

 

 

 

 

 یازدهم :  فصل
 

 «ها و مخلوقاتاختالفات در پدیده»دلیل 
شوند، میهای که از یک سبب واحد ناشی و صادر اختالف موجود در میان پدیده

دارای اختیار و اراده، که با موجودی است شان دلیل روشنی است بر اینکه پدیدآورنده

ها و ظه در فرآوردهها را سازمان داده و لحظه به لحان قدرتمند خود، آن پدیدهدست

نماید. او در متناسب با اهداف وجودیشان را ایجاد می مصنوعاتش تنوع و دگرگونی

دهد که بر واقع با هر آفرینش جدیدی ـ ولو مطابق با الگو و نمونة قبلی ـ، نشان می

حسب طبیعت فکری و ارادی خویش، میل به نوآوری داشته و از تقلید صد در صد، 

 کند. اش خودداری میای قبلیهحتی از پدیده

وران و صنعتگران ماهر و زبردست به پدیدة نوآوری و دگرگونی، بیشتر در میان پیشه

های ابتکاری و نوآوریشان باال رود، از تقلید و ها و تواناییخورد که هر چه مهارتچشم می

نشان داده است  تر و اجتنابشان بیشتر خواهد شد. تجربهسازی الگوهای قبلی گریزانمشابه

های کار و یا در های مهارتی و یادگیری فنون و تکنیککه انسان معموالً در اوایل فعالیت

شود؛ حتی در این دست به دامان تقلید میصورت عجز و ناتوانی از ابتکار و نوآوری، 

 و مصنوع خویش ایجاد نماید.  کند تغییراتی هر چند اندک در پدیدهحالت نیز تالش می

الگوهای دست، به دلیل اینکه تمایلی به ساخت و ساز تادکاران و مبتکران چیرهاس

اعمالی های فاقد علم و اراده که مکرراً تکراری نداشته و از کار یکنواخت نظیر دستگاه
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آورند ابا دارند، لذا از شبیه هم و بدون کم و زیاد انجام داده و تولیدات یکسانی پدید می

 نمایند. ها پرهیز میتی اعمال و پدیدهسازی و یکنواخشبیه

ها بوده و چنین ها در ژرفای روان انسانانگیزه و محرک این ابداع و نوآوری

ای عمیق است که حتی اگر ای ریشه در ساختار ذاتیشان دارد. این حالت به اندازهاندیشه

سازند، قادر بزرگترین سازندگان صنایع دستی بخواهند دو چیز کامالً مشابه و همگون ب

کاری نخواهند بود؛ زیرا آنها در هنگام اجرای عمل مشابه، برای چند لحظه هم چنین  به

زنند. همین سازی غافل گشته و به نوعی تغییر و دگرگونی دست میکه شده از شبیه

تغییر اندک از جانب صنعتگران ماهر، دلیل است بر اینکه آن عمل، با دست توانای یک 

تیار و اراده صورت گرفته نه توسط یک ماشین مصنوعی و خودکار که دارای اخانسان 

ای که به آن داده اختیار، دقیقاً مطابق طرح و نقشهاجزا و آالتش به صورت جبری و بی

کنند. چنین دستگاهی هرگز از یکنواختی کار و تولیدات خویش سرباز شده کار می

 رو به رو شود ... .زند مگر اینکه با نقص فنی یا مانعی خارجی نمی

ای صاحب اختیار و اراده و خداوند بزرگ با ارائة دالیلی به ما نشان داده که آفریننده

های مصنوعی ساختة بشر نیست که به صورت حکمت است؛ کارهایش نظیر دستگاه

های بخصوصی انجام پذیرد. تمام آفرینش را خودکار و غیر ارادی از راه اسباب و مسبب

گون و اختالف بین اجناس، انواع، اصناف، افراد و اجزای کوچک و گونه در ضمن سنتی

بخشد؛ این اختالف و تنوع به حدی است که حتی میان دو ها صورت میبزرگ پدیده

میان دو طرف چپ و برگ یا دو میوة یک درخت، میان دو خواهر یا برادر حتی دوقلو، 

 خورد. شم نمیراست بدن انسان و ... تطابق و تشابه کامل به چ

نموده « پدیدة اختالف در مخلوقات»در کالم گوهربار قرآن، ما را متوجه لذا خداوند 

 فرماید : سورة مبارکة روم می 22و در آیة 
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ها و مختلف های )دال بر قدرت و عظمت( خدا آفرینش آسمانو از زمرة نشانه»

کواکب فراوان  گمان در این )آفرینشهای شما است. بیها و رنگبودن زبان

آور گردانند، و در این تنوع خلقت( دالیلی است جهان که با نظم و نظام شگفت

 «.برای فرزانگان و دانشوران

 فرماید : سورة مبارکة جاثیه می 1تا  0و در آیات 

های فراوانی )بر وجود خدا( ها و زمین دالیل و نشانهبدون شک در آسمان»

زیبا و آراسته، و فرینش شما )بدین صورت است برای مؤمنان. همچنین در آ

های ارتباطی سلسلة اعصاب، های داخلی پیچیده و اسرارانگیز : رشتهدستگاه

ها، گردش خون، خصال و صفات ویژه، و تنوع ها، مغز، سلولها و مویرگرگ

خلقت و فطرت ظاهری و باطنی هر یک از افراد بشر( و نیز در آفربینش 

بینی سازد )از موجودات ذرهدر سراسر زمین پراکنده می جنبندگانی که خداوند

های گوناگون و ساختارهای جوراجور و پیکر، با ویژگیگرفته تا حیوانات غول

های بزرگ و دالیل قوی )برای پی بردن به خدا نشانهالوان و اشکال رنگارنگ( 

شب و  و خالق یکتا( است برای آنان که اهل یقین هستند. همچنین در دگرگونی

گ و کوتاهی و درازی و فعل و انفعاالتی که در هر یک نروز )از لحاظ تغییر ر

فرستد و )سبب رزق و پذیرد( و در چیزهایی که خدا از آسمان فرومیانجام می

های گوناگون( و خدا به وسیلة آنها روزی هستند همچون باران و نور و اشعه

در وزش بادها )و بالطبع دگرگونی بخشد. و نیز زمین را بعد از مرگش حیات می

های بزرگ و دالیل سترگ است )بر وجود خدا و خالق یکتا( برای هوا( نشانه

 «.پردازند و اهل عقل و درایت هستندآنان که به تعقل می

 فرماید : سورة مبارکة فاطر می 23و  27همچنین در آیات 

باراند و با مندی را میبینی که خداوند از آسمان، آب سود)ای عاقل!( مگر نمی»

آورد؟ )و مگر های رنگارنگ را به وجود میآن محصوالت گوناگون و میوه

هایی است )که بر سطح زمین کشیده شده ها خطوط و جادهبینی که( کوهنمی
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 ها سرخ و برخی سیاهها سفید و برخیهایی( که برخیجادهاست. خطوط و 

های متفاوتی )با ای مختلفی و در طرحهرنگ است. و هر یک از آنها به رنگپر

ها و جنبندگان پروردگار، بر چهرة زمین ترسیم گشته( است. انساندست تقدیر 

های های مختلفی بوده و متفاوتند. )این نشانهو چهارپایان نیز کامالً دارای رنگ

بزرگ آفرینش، بیش از همه توجه خردمندان و فرزانگان را به خود جلب 

دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با ن است که( تنها بندگان کند، و ایمی

آرائی است( و بس تعظیم دارند. قطعاً خداوند توانا و چیره )در کار جهان

 «.کار و امیدوار به الطاف کردگاری( استآمرزگار )برای بندگان توبه

 د : فرمایسورة مبارکة نحل نیز می 00خداوند عزوجل همچنان در آیة شریفة 

های برای شما به رنگو چیزهایی را مسخر شما گردانیده است که در زمین »

مختلف و در انواع گوناگون آفریده است. مسلماً در این )کار تسخیر و آفرینش( 

دلیل واضح و نشانة روشنی )بر قدرت و عظمت خدا( است برای مردمی که 

دیوار وجود )و از دیدن این همه نقش عجب بر در و گیرند عبرت می

 «.افتند(اندیشند و به سجود میمی

استاد جانورشناسی، از مالحظة همین پدیدة اختالف و « راسل الول میکستر»دکتر 

تنوع در مخلوقات، به خود آمده و به وجود خداوند، علم، حکمت، قدرت، عظمت و 

، نوشته «داندیشکوچولوی سرگشته می»ای که با عنوان تدبیرش ایمان آورده و در مقاله

 1گوید : است، چنین می

کنم که بر سطح این کرة شماری از نباتات و حیوانات را مشاهده میهای بیمن گونه»

 رسد ... .ها عدد مینمایند و تعداد آنها به میلیونخاکی زندگی می

 های متفاوت حکمفرماست؟ بر این گونههیچ نظم و نظامی آیا 

_________________________________________________________________________ 
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هر کدام از کنیم؛ نگریم، نظم و قانون را مالحظه میبله، به هر سوی این جهان که ب

هایی و هر بخش نیز با توجه به نقش های نباتی و حیوانی به نوبة خود به بخشاین گونه

 شوند. صفاتشان به اقسامی کوچکتر و کوچکتر تقسیم میو 

ین اما هر چه آنها را به اقسام متفاوتی تقسیم نماییم، باز هم صفات مشترکی را در ب

 یابیم. گروه میتمام افراد همنوع یا همجنس و هم

شویم که تمام پرندگان بیاندازیم، متوجه می« دارکوب»برای مثال، هر گاه نگاهی به 

ها با پرندگان دیگر اند که در برخی صفات و ویژگیاین گروه، بر یک شیوه آفریده شده

 باشد. مشابه و در برخی دیگر با آنها متفاوت می

رفی دیگر، صفات مشترکی را در میان تمامی انواع و اقسام حیوانات موجود در از ط

 باشند. می« پروتوپالسم»کنیم؛ مثالً همة آنها دارای گوشت یا مادة حیاتی طبیعت مشاهده می

ها، دلیل محکم بر وجود نظم صفات در ضمن تنوع و تعدد پدیدهاین اشتراک 

دهی نموده و مادة ریدگاری مدبر، آن را سازمانه آفای در ورای آنهاست کیافته سازمان

ای متناسب با آن را به همراه توان و استعداد الزمش آفریده و به گونهزیربنایی و اولیة 

اهداف وجودی موجودات قرار داده که بدین ظرافت و پیچیدگی، انواع، اقسام، اجناس 

 ... . و اصناف مخلوقات را در دایرة نظم خویش گنجانیده است!

دارد که وامی 1«عقل مقدس»منطق صحیح و پسندیدة انسانی، ما را به پذیرش وجود یک 

الجرم تدبیر چنین اختالفات و اتفاقاتی را اندیشیده و به اجر نهاده است؛ و ما را از این 

 دارد که تصادف محض را علت تنوع و تعدد مذکور بدانیم. تصور نادرست برحذر می

قبوالند که انسان، قادر به انجام کارهای پیچیده و که به ما میسلیمی همان منطق 

آور است، همان نیز ما را بر اعتقاد و ایمان به وجود آفریدگار توانا و پدیدآورندة شگفت

 کند. کائنات راهنمایی می

_________________________________________________________________________ 
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احد یا انواع گوناگونی که از های میان افراد یک نوع یا وفاوتهر چه اختالف و ت

ای حیات زمین، چه در میان آنهایی که منقرض شده و از ان و دورهترین زمقدیمی

اند، یا آنهایی که هنوز سیر حیاتی دارند، باال بگیرد و بیشتر به صحنة هستی محو گردیده

شود که همة انواع و چشم بخورد، انسان نیز بیشتر به درک این حقیقت نزدیک می

گرفته و آفریدة دست توانای  های متفاوت، از یک آبشخور واحد سرچشمهگونه

 «.آفریدگار جهانیان است

این دانشمند آگاه، با تأمل در وجود اختالف میان موجودات جهان، ضمن اشتراک در 

شود؛ شناخت و معرفت این حقیقت پایدار که : های کلی، به معرفتی بزرگ نایل میصفت

ها است و آنها را ساماندهی پدیده خالقی مدبر، دانا و توانا، حکیم و با اراده در ورای تمامی

 کند. می

 



 

 

 

 

 

 فصل دوازدهم : 
 

 « پدیدة عدل»دلیل 
های مختلف حیات دنیوی مالحظه عادالنه را در عرصههای بسیاری از مظاهر و نمونه

ها در برقراری این عدالت نقشی داشته باشد صورت کنیم که بدون آنکه فردی از انسانمی

کشان ستمگری که در اثر رویارویی با حوادثی ناگهانی، به زیر الن و آدمگیرد. بسیارند قاتمی

وقتی به داشتند؛ آیند که قبالً در حقشان، ستم روا میسلطه و فشار شدید مظلومانی درمی

ای است که در یابیم که حقیقتاً به مثابة جزای عادالنهدقت در این وقایع نظر افکنیم، درمی

 های قبلی دامنگیر ستمگران شده است. مگریبرابر ارتکاب قتل و ست

خورند اما پس از مدتی دچار انواع درد میبسیارند کسانی که اموال مردم را به ناحق 

شویم گردند؛ با نظری موشکافانه متوجه مییا خانوادگی میهای بدنی، مالی و مصیبت

ر ستمگری و ای است که در برابها به منزلة سزای عادالنهکه این رنج و مصیبت

بینیم که در اثر ها روی آورده است. برخی از مردم را میبدانهای نابحقشان درازیدست

شوند که گویا آتشی دچار چنان عذاب روحی میخوردن اموال یتیمان به ظلم و ناحق، 

 گردند. های روزمره میهای مالی و بدبختیدر درون آنها برافروخته یا دچار خسارت

پدر احترامی و آزار و نافرمانی نسبت به بینیم که به دنبال بیدان را میبرخی از فرزن

شوند که به منزلة های سخت و پیامدهای ناگوار اعمالشان میو مادرشان، گرفتار عقوبت

 آیند. سزای عادالنة بدرفتاریشان به حساب می
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ران شود که برخی از جنایتکاران در خلوت و دور از چشم دیگگاهی مشاهده می

یابد و به اند که دیگر کسی از آنها اطالع نمیزده و خیال نموده یهایدست به جنایت

شوند؛ ولی ناگهان به طوری عجیب و از راهی که مروز زمان از یادها رفته فراموش می

پرده از جنایت پنهانشان کنار رفته و قصاص و سزای عادالنة رفت، تصور آن نمی

ها و زنیم، نگاهمان به ملتوقتی صفحات تاریخ را ورق می اعمالشان را خواهند گرفت.

خواهان و افتد که دچار فسق، گناه، تجاوز و طغیان گشته و پند نیکاقوام ستمگری می

هشدار واعظان و ناصحان، اثری در خودداری آنها از اعمال زشت و ناپسندشان نداشته 

ده و به سزای کردارشان است؛ اما پس از مدتی سنت عدل خدایی بر آنان جاری ش

رسانیده است. سنت عدالت، گاهی به صورت دشمن قدرتمندی بر آنان حاکم شده، 

های طبیعی به سویشان تاخته و گاهی سبب اختالف و تفرقة گاهی نیز به صورت فاجعه

 اند. امان یکدیگر زدهداخلی شده و دست به قتل و کشتار بی

های انسانی را ها و دسته، بسیاری از گروهدر مقابل این اقوام ستمگر و نافرمان

بینیم که حیات دنیویشان را با کردار شایسته و خداپسندانه آراسته و در نتیجة آن به می

اند؛ این نتایج خوشایند، همان بخشی نایل شدهدستاوردهای سعادتمندانه و رضایت

 ه است. ای است که بر طبقق سنت جاری عدالت، نصیبشان گشتپاداش عادالنه

 کنیم( : هایی در این زمینه اشاره می)اینک به نمونه

شود که از کنند، ابتدا مالحظه میبرخی از مردم که مالشان را در راه خیر صرف می -

که به طور ناگهانی از راهی غیر قابل انتظار نظیر بینیم مالشان کاسته شد، اما پس از مدتی می

 یا ... به صورت چشمگیری افزایش یافته است.  تجارتی سودمند، زراعتی پر محصول،

دستگیری نموده و ضمن نجات ای را، کردهبینیم که شخص راه گمرا میافرادی  -

سازند. سپس دیده شده که خود وی از سرگردانی و احترام به او، به مقصدش روانه می

اند؛ در این گرفتار همین سردرگمی شده و کسانی دیگر به آنان کمک نمودهاین افراد 
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نتیجة عمل صالح مشابهی است که قبالً در حق اند که این پیشامد، هنگام احساس کرده

 اند. دیگری انجام داده

مهربانی مشکالت یابیم که بر سر یتیمان دست نوازش کشیده و با را میهایی انسان -

های سودمند ها فرصتکنند؛ سپس همین انسانها را از آنان دور میو تنگدستی و سختی

آورند که احتمالش را ان به دست میشو کمیابی را در زندگی خویش یا فرزندان

های کنونی را های پیشین افتاده و این موقعیتدادند؛ لذا با تمام وجود، به یاد نیکینمی

 دانند. نتیجة اعمال پسندیدة قبل می

نهان و دور از چشم باالخره اینکه برخی از مردم، کارهای خیر و نیکویی را در  -

پاداش دهند که پس از سپری شدن زمانی دراز، به طور غیر منتظره دیگران انجام می

 اند ... .کردارشان را دریافته

تمام کردار و رفتار خوب و بد آنها ها، ناین چه کسی است که در ورای احساسات انسا

ماندهی و با پاداش یا سزای را زیر نظر داشته، حوادث و پیشامدهای وارد بر آنان را ساز

 نماید؟؛ اش میعادالنة اعمالشان، آنها را متوجه خود و مراقبت و کنترل لحظه به لحظه

به محاسبة دقیق ستمکاران و مجرمان کیست که در پس جهان محسوس و مادی، 

 رساند؟؛ پرداخته و به سزای اعمال بدشان می

و مادی، مراقب اعمال و  این چه موجودی است که در پس این جهان محسوس

کردار نیکوکاران بوده و پاداش برخی از اعمالشان را در همین جهان به آنان داده تا آنها 

را متوجه خویش و نظارت دقیقش نموده و پاداش و سزای عادالنة روز قیامت را به 

 دیدة یقینشان عرضه کند. 

دهند و میاین سؤاالت  های مؤمنان، بهپاسخ مبنی بر ایمان و منطقی که عقل و دل

خورد، این است که : خداوند نیز به چشم می †های آسمانی و پیام پیامبراندر کتاب

حکیم و دادگر ـ اهلل ـ، همان ذاتی است که مردم را بر اساس کردار نیک و بدشان 
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محاسبه و بر اساس عدل و دادش به نیکوکاران پاداش نیکو داده و بدکارن را به سزای 

 دهد. دشان رسانیده، یا بنا به حکمت خویش آنها را مورد عفو و گذشت قرار میکردار ب

گونه سؤاالت، عبارت است از اینکه ذاتی های سالم به اینباالخره جواب منطقی عقل

بسیار حکیم، دانا و توانا در ورای عالم ماده و محسوسات عینی به محاسبه و مجازات 

پردازد؛ این ذات، همان پروردگار ولیت و تواناییشان میها با توجه به مسئعادالنة انسان

 جهانیان است که هر چیزی را با علم و قدرت خویش به وجود آورده است. 

*** 

های پیشین های وارد شده بر ملتقرآن کریم به صراحت ما را در جریان واقعی عقوبت

و به راه انداختن طغیان  †اندازد که به علت کفر ورزیدن به پروردگار و تکذیب پیامبرانمی

ها و و فساد بیش از حد در زمین، دامنگیرشان شده بود. هدف از یادآوری مکرر این عقوبت

های مختلف تاریخ بشری، استدالل روشن بر وجود خداست؛ زیرا بر ها در دورهمصیبت

یم، و نیز گردد که قبالً بیان نموداساس رابطة اسباب و مسببی، به وجود اسبابی پیشین برمی

هایی که از توان اقوام و در قالب پدیدهبر این  †بعد از انذار و هشدار خداوند توسط پیامبران

 اند. بشر خارج است، چنین عقوبت و سزاهایی وقوع یافته

کنیم که به را مالحظه می شعرا چندین بار این پدیدهبرای نمونه در سورة مبارکة 

کشاند؛ اما کسانی دا، خردمندان را به طرف ایمان میای از وجود خو نشانهعنوان آیت 

منتهایش غافل باشند، از ایمان نیز که از آیات خدا و دالیل وجود ذات و عدالت بی

 خواهند ماند. بهره بی

کنیم که نجات با فرعون و اطرافیان و لشکریانش مالحظه می ÷مثالً در داستان موسی

باشد؛ این بخش داستان مذکور مینیان، پایانو یارانش و غرق فرعون و فرعو ÷موسی

گیرد؛ زیرا های انسانی صورت میالعاده و خارج از تواناییای خارقواقعه به گونه

شکافد، او و یارانش از شکاف ایجاد شده در هنگامی که خداوند دریا را برای موسی می
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افتند؛ ال آنان راه میفرعون و لشکریانش نیز به دنبروند، وسط دریا به آن طرف نیل می

 ÷نجات دو پیامبر خدا موسی -0پیوندد : اینجاست که معجزه از دو جهت به وقوع می

 غرق و نابودی فرعون و فرعونیان کافر.  -2اسرائیلیشان به همراه یاران بنی ÷و هارون

، حقانیت وجود خدا و عدالت ÷و هارون ÷این پدیده، نشانة صداقت پیام موسی

کنندگان حق و طغیانگران و باالخره بدفرجامی و عاقبت ناگوار تکذیباش، گسترده

 باشد. های آنان میپردازیای بر بطالن ادعاها و خیالنشانه

 فرماید : سورة مبارکة شعرا می 63تا  12خداوند عزوجل در آیات 

ده. اسرائیل( مرا )از مصر( کوچ بما به موسی وحی کردیم که شبانه بندگان )مؤمن بنی»

شوید )و فرعون و فرعونیان برای دستگیری شما دنبالتان شما حتماً تعقیب می

 اسرائیل درصدد کوچکه موسی و بنیکنند(. )توسط جاسوسان خبر به دیار رسید می

پس فرعون )مأمورانی( به شهر فرستاد تا )نیرو( جمع کنند به سرزمین دیگری هستند( 

ه مأموران دستو داد و( گفت : )به اهالی شهرها جلو ایشان را بگیرند(. )فرعون ب)و 

اینها )که قصد فرار و تجمع و تقویت در جای دیگری را دارند( گروه بگویید : ( 

اندک و ناچیزی هستند )و ما با نخستین تاخت، ایشان را گرفتار و به شکنجه و آزار 

نگرانی نیست، گونه آورند. )البته جای هیچرسانیم(. آنان ما را بر سر خشم میمی

بایست ولیکن( ما گروهی هستیم محتاط )و بیدار و دوراندیش(. )سرانجام آنچه می

اسرائیل بر فرعون و فرعونیان پیروز شدند( و ما آنان را از بشود شد، و عاقبت بنی

های مجلل )بدر کاخها و سارها بیرون راندیم. و )ایشان را( از میان گنجها و چشمهباغ

اسرائیل اسرائیل پیروز گشتند( و آنها را میراث بنیچنین )شد که بنی اینکردیم(. 

اسرائیل را تعقیب کردند و به هنگام طلوع آفتاب بدیشان رسیدند. هنگامی کردیم. بنی

گفتند : )در چنگال فرعونیان( گرفتار که هر دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی 

فت : چنین نیست. پروردگار من با من )موسی( گشویم(. گردیم )و هالک میمی

سپارد و به راه نجات( رهنمودم خواهد کرد. به دنبال است. )قطعاً به دست دشمنم نمی

که عصای خود را به دریا بزن. )وقتی عصا را به دریا زد( دریا آن به موسی پیام دادیم 
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آن  از هم شکافت و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید )و دوازده راه خشک در

ای حرکت کرد(. و اسرائیل در جادهگانة بنیو هر گروهی از اسباط دوازدهپدیدار شد، 

و اسرائیل( نزدیک گردانیدیم )و فرعون در آنجا دیگران را )نیز به موسی و بنی

گانه کردیم(. موسی و جملگی همراهان او را های دوازدهفرعونیان را وارد آن راه

گمان در این )برای کسانی که چشم و غرق کردیم. بی نجات دادیم. سپس دیگران را

باز و دل آگاه داشته باشند و دربارة سرگذشت جباران مغرور بیندیشند و اوراق تاریخ 

ند )و کمتر دمکتوب و منظور را به دقت بخوانند و ببینند( ولی اکثر آنان ایمان نیاور

گمان پروردگار تو (. بیهمچون آسیه و جادوگران، به جمع مؤمنان پیوستندایشان، 

 «.باعزت و توان، و با محبت و مهربان است

و یاران مؤمنش و  ÷با نجات نوحبینیم که داستان، نیز می ÷با مالحظة داستان نوح

پذیرد؛ این رویداد پس کنندة حق، پایان میغرق و هالکت کافران و طغیانگران تکذیب

های انسانی ای خارج از قدرت و تواناییبه قومش، به گونه ÷دار و انذارهای نوحشهُاز 

 گیرد. و مافوق عادات بشری صورت می

و یارن باایمانی که همراه  ÷نجات نوح -0این معجزه نیز از دو نظر قابل توجه است : 

که پدرش را  ÷غرق شدن تمام کافران و از جمله پسر نوح -2ند. دوی اندرون کشتی بو

کفر ورزید. اما وقوع  ÷در ایمان به وجود خدا و پیام نوحتکذیب و در زمرة کافرانی بود که 

، حقانیت پروردگار، ÷سخنان و پیام نوحای بر صدق این حادثه در حقیقت، آیت و نشانه

 باشد. گر، پوچی و بطالن ادعاهایشان میناکامی و بدفرجامی کافران تکذیب

 فرماید : سورة مبارکة شعرا می 022تا  031عزوجل در آیات باز خداوند 

)ماجرای آموزندة دیگری که مربوط به قوم نوح است(؛ قوم نوح پیامبران را »

نژادشان نوح بدیشان گفت : هان! پرهیزگاری کردند. زمانی که همتکذیب می

عت اکنید! قطعاً من برای شما پیغمبر امینی هستم. از خدا بترسید و از من اط

مزد من جز بر خواهم. ز شما نمیکنید. من در مقابل این دعوت، هیچ مزدی ا
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پرورگار جهانیان نیست. پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. گفتید : آیا ما 

ترین ارزشترین و بی)اشراف و نُجبا( به شما ایمان بیاوریم، در حالی که پست

اند؟! )چگونه انتظار داری افراد ثروتمند و واالمقام، با از تو پیروی کردهافراد 

همراه و همنشین شوند؟!(. )نوح( گفت : )وظیفة من سر و پا و گمنام، تی بیمش

دانم آنان چه دعوت همگان به سوی حق و اصالح جامعه است( من هر چه می

دعوت مرا مهم امروز است که اند؟ )و گذشتة ایشان چه بوده است؟ کار داشته

حساب اند(. نهاده اند و در راه حق گامسازی برآمدهپذیرفته و در مقام خود

جز بر عهدة پروردگارم نیست. اگر شما فهمیده و )اعمال و جزای کار( ایشان 

خدا پنهان دانستید که کار خوب و بد گذشتة ایشان از دید باشعور باشید )می

نبوده است و سر و کارشان با خدا است نه با من(. من هرگز مؤمنان را )از پیش 

دهندة آشکاری بیش نیستم. رم(. من بیموبه دست آ رانم )تا دل شما راخود( نمی

گفتار خود( پایان ندهی، قطعاً جزو  اگر )بدین رفتار وگفتند : ای نوح! 

آمد که بر سر سایر مخالفان ما خواهد سنگساران خواهی شد )و بر سر تو همان 

)نوح به پیشگاه خدا عرض کرد و( گفت : پروردگارا! قوم من، مرا ده است(. آم

د(! )اکنون که هیچ راهی برای هدایت این گو نامیدند )و دعوتم را نپذیرفتنغدرو

فایده بوده است( میان من و ستمگران باقی نمانده است و تمام تالش و توانم بی

و مشرکان را نابود فرما( و من و مؤمنانی را اینان خودت داوری کن )و کافران 

جات بده. ما او و کسانی را که با نکه با من هستند )از دست شکنجه و آزارشان( 

های گوناگون و خوراک و ها و حیواندر کشتی پر )از انساناو بودند، 

گمان در های آنان و اینان( نجات دادیم. سپس بقیه را غرق کردیم. بینیازمندی

این )سرگذشت نوح و سرنوشت مؤمنان و کافران( عبرت سترگ و دلیل بزرگی 

و بیشتر مردمان )با وجود شنیدن غمبران( است، )بر قدرت خدا و صدق پی

ایمان یافتگان و گمراهان و سرانجام کار، ایشان( انگیز راهداستان عبرت
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آورند. مسلماً پروردگار تو چیره و توانا )بر انتقام از ستمگران( و مهربان )در نمی

 «.حق پرهیزگاران( است

به همین صورت در سورة مبارکة  با اقوامشان نیز ÷داستان هود، صالح، لوط و شعیب

 شعرا بیان گردیده است. 

، پیامبری را به نام «ثمود»خداوند عزوجل در میان یکی از قبایل دیرینة عرب به نام 

آنان را بر باور به خداوند و  ÷و به سوی آنان روانه نمود. صالحبرگزیده « صالح»

ه و به ندایش پاسخ مثبت پرستش او دعوت نموده و فراخواند؛ اما وی را تکذیب کرد

عالوه بر این، ترکیبی از نُه گروه چند نفرة تبهکاران آن قوم، شبانه به طور ندادند. 

اش گرفته و قرار گذاشتند که آن را نادیده تلقی مخفیانه تصمیم به قتل او و خانواده

ان را خبریم تا سخنانشو به وارثان و خویشاوندانش بگویند که ما از این کار بینموده 

 باور کرده و از وبال و پیامدهای آن نجات یابند. 

را  ÷اما خداوند عزوجل که بر مکر و کید تبهکاران کامالً آگاه است، پیامبرش صالح

آسایی نجات داده و قبل از اجرای نقشة شوم و طرح شبیخون آنان اقدام به طور معجزه

و یاران باتقوای  ÷موده و صالحقومشان نگران و سایر اقوام به نابودی و هالکت دسیسه

 دارد. شان ماندگار میمؤمنش را نجات و در خانه و کاشانه

ای است برای کسانی که بعد از این رخداد نیز که آثارش همچنان باقی است، نشانه

 گیرند. ها پند و عبرت برمیآنها آمده و باعلم خویش از آن صحنه

های داستانی در مردم، آن را به صورت زخداوند عزوجل نیز به منظور پند و اندر

 فرماید : نمل چنین بیان میسورة مبارکة  10تا  41آیات 

قوم ثمود برادرشان صالح را روانه کردیم )تا ایشان را به یکتاپرستی ما به سوی »

دعوت کند و بدیشان بگوید( که خدا را بپرستید، اما آنان به دو گروه تقسیم 

کافر گشتند(.  ای و دستهای مؤمن ند. )دستهشدند و به کشمکش پرداخت

ها چرا پیش از تالش و کوشش برای جلب خوبی)بدیشان( گفت : ای قوم من! 
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ها دارید )و عذاب )با عبادت و اطاعت از اهلل( عجله برای بالها و بدیها و نیکی

گردید؟(. چرا نباید از خدا طلب آمرزش میو مجازات خدا را با شتاب خواستار 

ید تا مورد مرحمت قرار گیرید؟ گفتند : ما تو را و کسانی را که با تو هستند کن

دانیم. به سبب نحوست وجود شما ایم )و شوم و بدشگونتان میبه فال بد گرفته

است که قحطی و خشکسالی گریبانگیرمان شده است. در پاسخ بدیشان( گفت : 

سوی خدا )بر سرتان بدشناسی و بدبختی شما )به خاطر اعمال خودتان( از 

آید و چنین مجازاتی را سبب شده( است بلکه )باید بدانید این هشدارها و می

ها( شما مورد ها و بدیهای الهی هستند، و پیوسته با خوبیها آزمایشبیدارباش

گیرید. در آن شهر )که حجر نام داشت( نُه گروهک بودند که آزمایش قرار می

کردند و به اصالح تبلیغ و خرابکاری خود( تباهی می ودر سرزمین )آنجا با آراء 

 را آیین صالح عرصه ها کهپرداختند. این گروهک)حال خویش و جامعه( نمی

 _تند : برای همدیگر به خدا سوگند میکرده بود، به یکدیگر( گف بر آنان تنگ

م، رسانیزنیم و آنان را به قتل میاش شبیخون میکه بر صالح و خانواده مخوری

اش شرکت گوییم که ما در کشتن )وی و( خانوادهدم او میسپس به ولی

گوییم( راستگوییم. ایشان نقشة مهمی کشیدند )برای ایم و )در آنچه مینداشته

نابودی صالح و پیروان او( و ما هم نقشة مهمی کشیدیم، )برای نجات او و 

بت توطئه ایشان چه شد بنگر که عاقپیروانش(. در حالی که ایشان خبر نداشتند. 

را )و کار آنان به کجا کشید؟ عاقبت، این شد( که ما آنان و قوم ایشان همگی 

های ایشان است که بر اثر ظلم و ستم فروتپیده است و نابود کردیم. این، خانه

خالی از سکنه شده است. مسلماً در این امر عبرت بزرگی است برای کسانی که 

ما کسانی را نجات دادیم که ایمان آورده و تقوا پیشه آگاه و فهمیده باشند. و 

 «.کرده بودند

ی لهای پنجگانة واقع در مکان فعرا به سوی دیار و قریه ÷خداوند عزوجل، لوط

آنها را به خداشناسی و خداپرستی  یا دریای لوط روانه نمود؛ لوط« بحر میت»
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ی پیش از آنها مرتکب نشده فراخوانده و از انجام عمل شنیع و ناشایستی که هیچ فرد

بود، نهی کرده و از ایشان خواست که از آن دست بکشند؛ اما علیرغم هشدار و بیم 

به عذاب و بالی ویرانگری که عمل زشتشان در پی خواهد داشت،  های لوطدادن

 ور مانده و اهمیتی به سخنان وی ندادند. گری خود غوطههمچنان در فساد و فاحشه

ند سبحان در یکی از روزها و درست هنگام طلوع خورشید، عذاب سرانجام خداو

های گداخته را بر سرشان ناگهانی خود را بر آنان نازل کرده و بارانی از سنگ

نیز که جزو آنان بود، هالک  فروریخت؛ در نتیجه تمام تبهکاران و از جمله زن لوط

و بقیه اهل و  خداوند، لوطشان تبدیل به ویرانه گشت؛ اما گردیده و دیار و کاشانه

ای قرار داد برای کسانی که مؤمنان همراهش را نجات داده و از این ماجرا آیت و نشانه

ها و حوادث به کشف حقایق ربانی پی دارای هوش و فراست بوده و از ورای پدیده

 گیرند. برده و از آنها پند و اندرز برمی

سورة مبارکة  13تا  14را در آیات کور به همین مناسبت خداوند عزوجل، داستان مذ

 فرماید : نمل چنین بیان می

ایم(. وقتی به قوم خود گفت : آیا به لوط را )هم به سوی قوم خود فرستاده»

روید، در حالی که )پلشتی و سرانجام شوم آن سراغ کار بسیار زشت )لواط( می

وید و )این عمل قبیح و ردانید؟! آیا شما به جای زنان به سراغ مردان میرا( می

دارید؟! اصالً شما قوم نادانی هستید. )نه خدا را چنان غیر طبیعی را( دوست می

شناسید، و نه به نوامیس خلقت آشنایید، و نه هدف آفرینش را که باید می

دهید(. پاسخ قوم او جز این نبود که )به یکدیگر( گفتند : )لوط و( تشخیص می

دیار خود بیرون کنید، آنان مردمانی پاکدامن و بیزار از  پیروان لوط را از شهر و

الوقوع( نجات دادیم، به ها هستند! ما لوط و خاندان او را )از عذاب قریبناپاکی

جز همسرش را که خواستیم جزو باقیماندگان )در شهر و از زمرة 
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 نابودشوندگان( باشد. بر آنان باران )سنگ( را سخت باراندیم. باران بیم

 «.شدگان )به عذاب الهی( چه بد بارانی است!ادهد

 فرماید : سورة مبارکة حجر می 77تا  70سپس در آیات 

لرزه( ایشان را پس به هنگام طلوع آفتاب، صدای )وحشتناک صاعقه و زمین»

فراگرفت. آنگاه )آنجا را زیر و رو کردیم و( باالی آن را پایین، )و پایین آن را 

باران نمودیم. هایی از گل متحجر شده ایشان را سنگبا سنگباال( گرداندیم، و 

اد هوشمند هایی برای افرگمان در این )بالیی که بر سر قوم لوط آمد( نشانهبی

و بدانند که هر توانند عمق واقعه را دریابند ثار میموجود است )که از این آ

سر راه گردد(. این آثار بر گروه فاسد دیگری دستخوش چنین بالیی می

گمان در این )بقایای های آن( برجاست. بی)کاروانیان و مسافران است و خرابه

خورند میبرای مؤمنان است )که از آن تکان مانده بر راستای راه( نشانة بزرگی 

 «.دارند(گیرند و از موجبات خشم خدا خویشتن را برحذر میو عبرت می

وقع اقوام پیشین، به همراه آثار و الوقوع و به مهای سریعاین حوادث و عقوبت

ها و آیات روشن بر وجود نیرویی های زمین، نشانهشواهد باقیماندة آن در گوشه و کناره

باشند؛ ذاتی که امور دست و در عین حال عادل و دادگر میالعاده غالب و چیرهفوق

مراقبت کرده هستی را رهبری و اداره نموده، بر حوادث و وقایع موجود در آن نظارت و 

گذارد. این و برخی از احکام عادالنه را در چارچوب همین زندگی دنیوی به اجرا می

آیند که تدبیرگر هستی برای هایی به شمار میاز حوادث به مثابة نمونه مجموعه

بندگانش ارائه نموده تا صاحبان دانش و خرد از آنها پند گرفته و به پروردگاری که 

 آورد، ایمان بیاورند... .دقیق و قاطعانه در حق بندگانش به اجرا درمی گونهعدالت را این

های عدل ربانی، برهان قاطع و دلیل محکمی بر وجود ـ باالخره وجود آیات و نشانه

 باشند. اهلل ـ تعالی و صفات واالیش می
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 26ای عام در آیة شریفه به همین جهت است که قرآن کریم، این دلیل را به گونه

 فرماید : رة مبارکة سجده این چنین بیان میسو

های فراوانی آیا برای ایشان روشن نشده است که پیش از آنان ما مردمان نسل»

ایم و )ایشان هم اینک( در مسکن و )مأوی و جا و( مکان آنان راه را هالک کرده

این  بینند؟(. واقعاً درهای منازلشان را میروند. )و در سفرهای خود ویرانهمی

هایی )از )دیدار دیار متروک و خالی از سکنه جباران و تبهکاران تاریخ( نشانه

های عبرتی از گذشتگان( است. آیا )این اندرزهای الهی، و قدرت خدا و درس

های سر به فلک سایان( های ویران و کنگرهپندهای عبرت را از زبان حال کاخ

 «.شنوند؟نمی



 

 

 

 

 

 : سیزدهمفصل 
 

 «دة زندگی و مرگپدی»دلیل 
 

 

 

 

 بخش زیر است : ششاین فصل شامل 

 .زندگی و مرگ، دو پدیدة غیر اختیاریبخش اوّل : 

 .راز و معمای پیدایش زندگیبخش دوّم : 

 .های علوم انسانیآفرینش انسان در بیان ربانی و پژوهشبخش سوّم : 

 .انگیزة ازدواج و جایگاه آن در نقشة کل هستیبخش چهارم : 

 های درونی موجودات زنده. نجم : محرکبخش پ

 بخش ششم : گریزناپذیری موجودات زنده از قهر و غلبة مرگ. 

 



 

 

 

 

 

 بخش اول : 
 

 زندگی و مرگ، دو پدیدة غیر اختیاری 
باشیم، هستی موجود که ما نیز جزئی از آن میدو پدیدة زندگی و مرگ در پهنة 

ای منتقل کنیم که به موجود زندهیآورند؛ زندگی را مالحظه مبسیار عجیب و شگفت

گونه اختیاری در ایجادش داشته و یا حتی آن را آن موجود، هیچگردد بدون آنکه می

آید بدون آنکه بینیم که مرگ به سراغ همان موجود میطلب کرده باشد. سپس می

 گونه اختیاری در آوردنش و یا قدرتی در دور کردنش داشته باشد! هیچ

خود تواند به خودی ای در گسترة این هستی عینی و مشهود نمیدههیچ موجود زن

هیچ صاحب حیات شده یا در هنگام اجلش، مرگ را از خویشتن دور نماید؛ و نیز 

حتی ای قادر به تعیین نوع حیات خویش یا زمان و مکان ظهور آن نبوده و موجود زنده

ای قدرت هیچ موجود زندهفرینش خود را نیز ندارد؛ همچنین اختیار انتخاب اصل آ

تواند کبدش را به محل دخل و تصرف در ساختار زندة بدنش را ندارد؛ برای مثال نمی

مغز و یا برعکس جا به جا ساخته و یا جای راست و چپ بدنش را با هم عوض نماید؛ 

تواند خود را در صورت کوتوله یا ریزاندام بودنش، قدبلند و درشت اندام و نیز نمی

چهره زیبا و نیکرا و یا برعکس؛ اگر زشت و بدچهره باشد، قادر نیست خود ساخته 

گرداند؛ اگر کودن و کم خرد باشد، در حدی نیست که به رقابت و مقابله و مسابقه با 

 خردان بپردازد؛ ... .تیزهوشان و نیک
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 ای از اعمال و رفتارهای منحصرهای هر موجود زنده، در مجموعهاستعداد و توانایی

شود که در همان حد، قادر به کسب خیر یا شر امور است، نه از آن به فردی خالصه می

رود و نه توانایی تغییر ساختار ذاتی خویش یا اندازة استعدادهایش را دارد؛ لذا فراتر می

 های هر موجود زنده نیز از حد مذکور فراتر نخواهد رفت. دایرة مسئولیت

یات و زندگانی، به موجودات زنده سرایت نموده و اما سؤال این است که چگونه ح

 چه چیزی در عرصة زندگانی، صاحب اختیار زندگی جانداران است؟ 

اگر چنانچه گفتیم، هیچ کدام از این موجودات زنده، نه در ایجاد و نه در کیفیت 

گونه ساختار وجودی و نوع حیاتشان و نه در خاموشی حیات و فرارسیدن مرگشان، هیچ

 پس چه کسی صاحب چنین حقی است؟ و تصرف و اختیاری ندارند؛ دخل 

آیا پدران و مادران قادرند کیفیت و اندازة صفات و خصوصیات فرزندانشان را به 

دلخواه خود تعیین و انتخاب نمایند؛ مسلماً پاسخ این سؤال حتی از جانب پدران و 

 مادران، منفی خواهد بود. 

ها، هوا و سایر اجزای ها، معادن، آبها، صخرهآیا زمین به اتفاق انواع خاک

 اش، قادر است یکی از این موجودات زنده را بیافریند؟ دهندهتشکیل

اش با زبان حال به این پرسش دهندهجوابی که ساختار طبیعی زمین و اجزای تشکیل

 دهند این است که : من در تسخیر و تصرف موجودات زنده هستم و اختیاری بر آنانمی

 ها رسانده و یا ضرری از آنها دور سازم! ندارم تا سودی بدان

اش، قادر به چنین دخل کدام از ستارگان و سیارات داخل منظومه آیا خورشید یا هیچ

 و تصرفاتی در مورد موجودات زنده هستند؟ 

های از طریق معارف و شناختپاسخی که زبان حال ستارگان و سیارات، 

دهد، این شناسان به این سؤال میردهای علمی منجمان و ستارهشناسی و دستاوستاره
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بر خود است که : ما در فضای بیکران آسمان، رام و مسخر قوانین خاصی هستیم که نه 

 گونه اختیار و مالکیتی نداریم! و نه بر غیر خود هیچ

در این هنگام راه هدایت به سوی حقیقت، فراروی دیدگان عقل چنین اشخاص 

کنند که : مالک حقیقی زندگی و مرگ ر گشوده شده و محکم و قاطعانه اعتراف میگپرسش

مشهود و محسوس، موجودی بسیار بزرگ است که موجودات زنده و تمام غیر زندة هستی 

ننده و مالک حقیقی جهان اطراف ما و نیز آفریا چشمان ما قادر به دیدنش نبوده و هم

گنجد و هیچ ه در دایرة زمان، مکان و تجسم نمیباشد؛ موجودی است ازلی و ابدی کمی

ها قادرند وجودش را مثل و مانندی ندارد؛ حواس بشر از درک ذاتش ناتوانند، اما عقل

ها و صفات جالل و جمالش را درک و اثبات نمایند؛ این موجود، تصور و بسیاری از نام

ودی جز او نبوده و نام مبارکش، آفریدگاری توانا، حکیم و دانا، شنوا و بینا است که هیچ معب

است که نیرو و صفاتش مافوق بندگانش بوده، اختیار و ملکوت تعالی است. خداوندی « اهلل»

اش ایجاد نموده و باشد؛ هستی را به مقتضای حکمت عالیهتمام هستی در دایرة قدرتش می

یار )یعنی مرگ و زندگی را وسیلة آزمودن برخی از موجودات زندة صاحب اراده و اخت

ارتر خواهد بود؛ متناسب با این ک قرار داده تا روشن گردد کدام یک نیکانسان و جن( 

ها قدرت شناخت خوب و بد و برگزیدن نوع عمل خیر یا شر را بر حسب مسئولیت بدان

تواناییشان اعطا نموده و شرایط این تکلیف و مسئولیت را نیز مشخص کرده است؛ در 

های خیر و شر، شهوانی را همراه با انگیزه و محرکفسانی و آرزوهای همین راستا هواهای ن

اندرونشان نهاده و ضمن شناساندن طریقة انجام دادن اعمال خیر و شر بدانان، به راه راست 

هدایتشان کرده و از شرارت و گمراهی برحذرشان داشته است. به آنها وعده داده که اگر بر 

ن استقامت ورزند، آنها را وارد بهشت نموده ولی اگر از آن راه راست، هدایت یافته و بر آ

و ضاللت اصرار وزیده و آن را ترجیح دهند و به جای بصیرت، منحرف گشته، بر گمراهی 

 ها را برگزینند، داخل عذاب دردناک دوزخشان خواهد نمود. کوری و به جای نور، تاریکی



 های فروزان در شناخت یزدانمشعل  

 

118 

 

 فرماید : یسورة مبارکة ملک م 2و  0خداوند عزوجل در آیات 

بزرگوار و دارای برکات بسیار است، آن کسی که فرمانروایی )جهان هستی( از »

آن او است و او بر هر چیزی کامالً قادر و توانا است. همان کسی که مرگ و 

زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر 

 «.زگار و بخشاینده استخواهد بود، او چیره و توانا، و آمر



 

 

 

 

 

 بخش دوم : 
 

 راز و معماری پیدایش زندگی 
هنوز هم کنیم )زمین(، ای که ما بر روی آن زندگی میراز پیدایش حیات در سیاره

باشد؛ اما در عین حال، میباعث حیرت و شگفتی فیزیکدانان و محققان علوم طبیعی 

د آفریدگار بزرگ، همیشه زنده و دلیلی آشکار و نیرومند از جانب مؤمنان بر وجو

جان دمیده و آن را به حرکت و بخش را در مادة بیکه روح حیاتتواناست؛ آفریدگاری 

های دارد؛ خدایی که آفرینش هر چیزی را نیکو سرشته و استعداد و تواناییجوالن وامی

 الزم را به آن بخشیده و در مسیر هدف وجودیش هدایت کرده است. 

ن طرز تفکر منطقی و بینش درست و موافق با یقینیات و مسلمات فطری بر مبنای ای

گردد و همین باعث آرامش و است که گره چنین معمایی گشوده و راز آن آشکار می

گمانی زدایی و بیاطمینان روح و روان گشته و فکر و اندیشه را به قلة قناعت و حیرت

 رساند. می

، افکاری صرفاً اساس خودپایه و اوهام بیالت بییخبر، از تخاما منکران از خدا بی

اند؛ تافتة جدابافته از حقیقت آنها آن ذهنی و دور از واقعیت و حقیقت را بر هم نهاده

کنند عناصر موجود در طبیعت، بر اثر تغییر و تحوالت درونی و در است که تصور می

های ذاتی دیگر، به گرگونیها قرن شکل گرفته و بر اثر یک سلسله تغییر و دطی میلیون

های متفاوت حیات و گونهطور تصادفی موجب پیدایش اولیة حیات شده و سپس 
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تر شده تا نهایتاً صورت انسانی به خود تر و پیچیدهزندگی از طریق همان تصادف، کامل

 گرفته و در آن تبلور یافته است. 

را به منظور اثبات پژوهشگران و محققان علوم طبیعی، تالش و کوشش علمی خود 

ها و کارخانجات گوناگون شروع نمودند؛ و تحقق این فرضیة احتمالی، در آزمایشگاه

دانشمندان روسی حدود شصت سال مشغول تحقیق و بررسی و آزمایش بودند تا بتوانند 

جان، تنها یک سلول زنده بسازند. دولت کمونیستی شوروی نیز از مواد و عناصر بی

گرایانه صرف نمود، اما خوشبختانه ی در زمینة تحقق این افکار مادیهای هنگفتهزینه

نتیجه و محکوم به شکست گردید؛ بلکه فراتر از آن، های مذکور بیتمام تالش

شود که های آزمایشگاهی ثابت نمود که زندگی، تنها و تنها از چیزی ناشی میتجربه

  خود آن چیز، قبالً زنده و دارای حیات بوده باشد!.

راز پیدایش حیات، همچنان به صورت معمایی حل نشده در برابر پژوهشگران ماده 

شناسان به این حقیقت و محققان علوم طبیعی باقی ماند، تا اینکه جانورشناسان و زیست

قوانین ای زنده و بر اساس غیر قابل انکار دست یافتند که حیات و زندگی، فقط از ماده

جان و فاقد حیات. اما شود، نه از مادة بیناشی و صادر میهای حاکم  بر هستی و سنت

گرایان همچنان از به تجربه گذاشتن فرضیة خیالیشان و اثبات آن، در منکران خدا و مادی

 عجز و ناتوانی باقی مانده و حتی قادر نشدند که یکبار هم آن را تجربه نمایند!. 

دالیل و انگیزة طرح آن برای اولین که « تکامل»گذشته از اینها، حتی اندیشة فرضیة 

ریزی و ارائه گردید، در ابتدا وی را پی« داروین»بار توسط جانورشناس انگلیسی به نام 

بر انکار خدا وانداشت و هرگز تصور و گمانش این نبود که تکامل را نتیجه و ثمرة فعل 

باور داشت؛ از و انفعاالت درونی و حرکات ذاتی اشیاء بداند، بلکه درست عکس آن را 

محال است که هیچ »گوید : جمله سخنان وی مبنی بر ایمانش به خدا این است که می

فرد عاقل و رشیدی کوچکترین ذره شک و گمان در پوچی و بطالن این سخن داشته 
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چشمگیر و حتی های گویند : این جهان پهناور با تمام آیات و نشانهباشد که می

چون انسان، ناشی از تصادف کور و بدون شعور است؛ موجودات ناطق و اندیشمندی 

آفرینی و کار حکیمانه و حساب شده نخواهد زیرا تصادف هیچ وقت منجر به نظم

 «. گشت؛ این واقعیت به نظر من، بزرگترین دلیل بر وجود خداوند است

تحت تأثیر افراد منکر خدا قرار گرفته و لذا از اعالم ایمانش دست « داروین»بعدها 

  1گیرد.ع شک و تردید را در پیش میکشیده و موض

ای بدون اضافه بر آنچه گفته شد، اندیشة تکامل یا نظریة پیشرفت موجودات، فرضیه

ها و نامهباشد و لذا در برخی از لغتپشتوانه و دلیل علمی ـ تجربی می

ی بر ای متکتکامل، نظریه»های علمی غرب، چنین تعریف شده است : المعارفدائره

  «.تفسیر و تحلیل بدون دلیل است

پیدایش حیات و زندگی تا زمانی که به آفرینش ربانی نسبت داده نشده و بر مبنای 

آن تفسیر نگردد، همچنان به صورت رازی حل نشدنی باقی خواهد ماند؛ زیرا همگان بر 

بعدها به  این باورند که پدیدة حیات، در مدت زمانی نخستین، اصالً وجود نداشته، بلکه

 آید. های ممکن به شمار میوجود آمده است؛ بنابراین جزو حوادث و پدیده

دربارة محال بودن پیدایش حیات از راه تصادف چنین « ایدوین کونکلین»پروفسور 

ای ناگهانی و به چکیده و محتوای این سخن که گویا حیات در نتیجة حادثه»:  2گویدمی

ست شبیه این است که انتظار داشته باشیم فرهنگ لغت طور اتفاقی به وجود آمده، در

پرحجمی، در اثر انفجاری تصادفی و ناگهانی واقع در یک چاپخانه، به وجود آمده و 

 «. تألیف شده باشد

_________________________________________________________________________ 

 از همین مؤلف مراجعه کنید. « کواشف زیوف»های داروین به کتاب جهت آگاهی بیشتر از سخنان و اندیشه -1

 . 518، منبع پیشین، ص «اإلسالم یتحدی»به نقل از کتاب  -2
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حق و نه به جهت اثبات خدا، بلکه به منظور انکار « سِر آرتوکیت»اما از طرف دیگر 

مل و ارتقای موجودات، نه از راه علمی قابل نظریة تکا: » 1گویدبر سبیل ناسازگاری می

اثبات است و نه از راه برهان و استدالل؛ اما اینکه ما آن را قبول داریم؛ تنها بدین خاطر 

آید، زیرا در غیر این صورت باید بپذیریم است که یگانه راه حل این معما به حساب می

این چیزی است که حتی  که تمام آفرینش خود به خود و اتفاقی پدید آمده است؛ و

 «. ارزش اندیشیدن را هم ندارد

خواهد به وجود گوید؟ زیرا او فرد معاند و لجوجی است که هرگز نمیچرا چنین می

 ـ اهلل ـ پروردگار و آفریدگار کائنات ایمان بیاورد!. 

 

_________________________________________________________________________ 

 . 17منبع پیشین، ص  -1



 

 

 

 

 

 بخش سوم : 
 

 های علوم انسانی آفرینش انسان در بیان ربانی و پژوهش
متعددی از پیام ربانی پروردگار، پیرامون آفرینش انسان وجود دارد که نصوص قرآنی 

 کنیم : ما در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می

 فرماید : سورة مبارکة مؤمنون می 01تا  02خداوند عزوجل در آیات  -0

ای ایم. سپس او را به صورت نطفهای از گل آفریدهما انسان را از عصاره»

دهیم. سپس نطفه را به در قرارگاه استوار )رحم مادر( جای میدرآورده و 

ای، و این صورت لخته خونی، و این لخته خون را به شکل قطعه گوشت جویده

آوریم. و بعد بر استخوان تکه گوشت جویده را بسان استخوان ضعیفی درمی

ن جان ای بخشیده و )با دمیدپوشانیم، و از آن پس او را آفرینش تازهگوشت می

به کالبدش( پدیدة دیگری خواهیم کرد. واالمقام و مبارک یزدان است که بهترین 

گیران و سازندگان است. بعد از آن )که مدت روزگاری بر این کرة خاکی اندازه

 «.زندگی کردید( شما خواهید مُرد

 فرماید : سورة مبارکة زمر می 6خداوند عزوجل در آیة شریفة  -2

ز یک تن )به نام آدم( بیافرید، سپس از جنس او همسرش را )به خداوند شما را ا»

هشت جفت چهارپا گسیل داشت. او شما را در شما  نام حوا( خلق کرد، و برای 

های جوراجور و پیاپی گانه، آفرینشهای سههای مادرانتان، در میان تاریکیشکم

رساند( از خلقت میای ای درآورده و به پلهبخشد )و جنین را هر دم به گونهمی

کند، اهلل است آفرینی( میگونه نقشبخشد و اینهایی را میکه چنین )نعمتکسی 
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شما است و حکومت و مملکت )سراسر عالم هستی( از آن او است. که پروردگار 

گردید، پس چگونه )با وجود این همه موجبات و دواعی عبادت از حق منحرف می

 «.شوید؟های دیگر( برگردانده میو از پرستش خدا به پرستش چیز

 فرماید : سورة مبارکة انسان می 0تا  0خداوند عزوجل در آیات  -0

آیا )جز این است که( مدت زمانی بر انسان )در شکم مادر، به گونة نطفه و »

جنین( گذشته است و او چیز قابل ذکر و شایستة توجه نبوده است؟! ما انسان را 

ایم، و چون او را )با وظایف و تکالیفی، رم و اُوول( آفریدهاز نطفة آمیخته )از اسپ

و ایم. آزماییم، وی را شنوا و بینا، )به عبارت دیگر عاقل و دانا( کردهبعدها( می

 «.ایم، چه او سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاسما راه را بدو نموده

 فرماید : سورة مبارکة حج می 1خداوند عزوجل در آیة شریفة  -4

تردید دارید، ای مردم! اگر دربارة رستاخیز )مردگان و زندگانی دوبارة ایشان( »

ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آیید :( )بدین نکته توجه کنید تا به گوشه

آفرینیم، سپس )این خاک پیش پا افتاده را( به نطفه، و بعد ما شما را از خاک می

بسته را به چیزی شبیه( به یک قطعه گوشت خون )زالومانند(، و پس از آن این 

الخلقه( و بسامان، و برخی آوریم که برخی )کامل و تام)جویده شده( درمی

الخلقه و(نابسامان است. )همة اینها( بدین خاطر است که برای )ناتمام و ناقص

شما روشن سازیم )که ما بر آفرینش و تغییر و تبدیل و هر گونه کاری، از جمله 

هایی را که بخواهیم تا زمان خود در دوباره بخشیدن تواناییم(. ما جنینزندگی 

داریم و آنگاه شما را به صورت کودک )پسر یا دختر، از شکم ها نگاه میرحم

یابیم( تا آوریم، سپس )شما را تحت نظارت و رعایت خود میمادران( بیرون می

میرند )در این میان( میرسید، برخی از شما به رشد جسمانی و عقالنی خود می

 رسند. تا بدانجا که چیزی ازری میو بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پی

های خویش را فراموش کرده و علوم خود را به خاطر نخواهد داشت )و دانسته

شوند. دلیل دیگری بر قدرت خدا برند، و درست همانند یک کودک میاز یاد می
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مسألة رستاخیز، این است که ای انسان در فصل  در همه چیز، به ویژه دربارة

بینی، اما هنگامی که )فصل بهار زمستان( تو زمین را خشک و خاموش می

کند و آید و رشد و نمو میبارانیم، به حرکت درمیرسد و( بر آن آب میدرمی

 «.رویاندبخش را میانواع گیاهان زیبا و شادی

های آفرینش انسان، موارد دان پیرامون دورههای علمی دانشمندر تحقیقات و بررسی

های قابل خورد که برخی از آنها حقایق علمی، برخی نظریهشماری به چشم میبی

 باشند. های ابتدایی و غیر قابل قبول میتعدیل و تأویل و برخی از آنها فرضیه

 کنیم : هایی از این دستاوردهای علوم بشری اشاره میاکنون به نمونه

غذاهای حیوانی سم انسان از مجموعة غذاهای نباتی و حیوانی ترکیب یافته که ج -0

گردد؛ مبدأ و سرچشمة ایجاد غذاهای نباتی نیز، آن نیز به اصل و منشأ غذای نباتی برمی

باشند؛ بنابراین، گل ناچیزی که هایی از عناصر خاکی به همراه نور و هوا میآب و توده

آن تابیده و در مسیر وزش بادها قرار گرفته، مصدر و مدت زمانی نور خورشید بر 

آید؛ این نظریه، درست مطابق با فرمودة خداوند به شمار میزیربنای اساس جسم انسان 

 فرماید : سورة مؤمنون می 02عزوجل است که در آیة 

 «.ایمل آفریدهای از گِما انسان را از عصاره»

 فرماید : سورة حج می 1یا در آیة 

 ...«.آفرینیم . ما شما را از خاک می»..

گیرد که یکی در مرد و دیگری در آفرینش انسان، از اشتراک دو عامل صورت می -2

 زن قرار دارد. 

شود؛ اندازة است که در تخمدان زن ایجاد می« تُخمکی»، عامل موجود در بدن زن

خط مستقیمی در  ها به قدری کوچک است که اگر ده عدد از آنها را بر رویاین تخمک

کند. با تجاوز نمیدهند از یک میلیمتر کنار هم ردیف کنیم، طول صفی که تشکیل می

داند که وزنشان چقدر است؟ اندرون این تخمک کوچک، این وصف، فقط خدا می
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شکلی وجود دارد که حجم آن خیلی بزرگتر از حجم خود تخمک است دان سفیدهچینه

باشد؛ در همین نقطة بسیار دان( داخل این سفیده میزهرهای میکروبی )به نام و کیسه

های کامل و شاملی باشند، طرح و نقشهها قادر به دیدن و درک آن نمیکوچک که چشم

شرایط مناسب و مساعدی فراهم ها نهفته است که اگر چنانچه از ساختار وجودی انسان

 آید، از حالت بالقوه به فعلیت درخواهند آمد. 

اکسید »کوچک، در تاریکی اندرون تخمدان زن و داخل پوششی حاوی مایع  کاین تخم

گیرد که در آن شناور است؛ کیسة حاوی تخمک به مرور رشد نموده و شکل می« آلومینیوم

یابد تا اینکه کیسة پوشش آن، امتداد یافته و نازکتر مایع درونش نیز به تناسب آن افزایش می

شده و تخمک از درون آن و به طور کلی از تخمدان خارج شده و گردد که در نتیجه پاره می

ای در میان تخمدان و رحم زن ، به نقطه«مجرای رحم»با عبور از گذرگاه تنگ و تاریکی به نام 

دهندة جسم انسانی است که انتظار نصف دیگری رسد. این تخمک، همان نصف تشکیلمی

 فته است!. کشد که در نطفة مرد نهیعنی آن بخشی را می

ابتدا با تشکیل نطفة حاوی منی از گردد، ایجاد می اما عامل دیگری که در بدن مرد

ها اسپرماتوزوئید، درون آن شود. این نطفه دارای مایعی است که میلیونخون آغاز می

کند؛ نکتة قابل توجه شناور است و گاهی تعداد آنها از دویست میلیون عدد تجاوز می

از این اسپرماتوزوئیدهای میلیونی، کافی است تا با پیوستن به تخمک  اینکه تنها یکی

گیری کشد، آن را تلقیح و جهت شکلجنس مؤنث که در تخمدان زن انتظارش را می

 ساختار انسان، بارور سازد!. 

گونه ماهرانه و اما سؤال این است که این نطفه چگونه و با کمک چه نیرویی این

د را به تخمکی که درون مجرای بلند رحم در انتظار آن است، دقیق، حرکت کرده و خو

رحم رسانیده تا با پیوستن به یکدیگر و عبور از این دهانة تنگ، خود را به درون 
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برسانند؛ جایی که منزل از پیش تعیین شده و مهیای این زوج، جهت رشد و نمو جنین 

 آید؟! به شمار می

ها اسپرماتوزوئید جهد، میلیونرحم زن میهنگامی که نطفه به اندرون زهدان و 

پردازند؛ هر کدام از این اسپرماتوزوئیدها دارای سری کوچک با یکدیگر به مسابقه می

باشند که اگر تعداد بیست عدد از آنها را به صورت پهن، گردنی کوتاه و دمی دراز می

یم، طول صفی که طولی و با چسباندن سر و دم آنها به یکدیگر در کنار هم ردیف نمای

دهند از یک میلیمتر تجاوز نخواهد کرد، پیشی جستن آنها از یکدیگر، به تشکیل می

شود و با عبور از رحم، صورت حرکتی شناور و مارپیچ، درون مجرای رحم آغاز می

رسانند که تخمک در آن قرار دارد؛ سپس یکی از خود را به دهانة تنگی می

و کوچکش خود تیز از همنوعانش ربوده و با سرِ نوک اسپرماتوزوئیدها گوی سبقت را

شود؛ بدین های زیرین آن میرا به درون تخمک رانده و باعث گشودن و گسیختن گره

شود. ل تشکیل میماتوزوئید به هستة تخمک، اولین سلوصورت با پیوستن سرِ اسپر

درون رحم و  کنند و با سرازیر شدن بهسپس شروع به تقسیم سلولی و رشد و نمو می

 نمایند. سکونت موقتی در آن، ساخت بنای مورد نظر انسانی را آغاز می

اند، ها اسپرماتوزوئید باقیمانده که در این مسابقه باخته و به تخمک نرسیدهاما میلیون

مندی در باروری و بنای حیات، به استقبال مرگ شتافته و با با حسرت و ناامیدی از بهره

گردند؛ زیرا تخمک که زوج مورد شان منتهی میپایانی انجام وظیفهنابودی به نقطة 

های باقیمانده که خواهان پیوستن به پسندش را انتخاب نموده، در را به روی تمام زوج

ای را که قبالً در پذیرش زوج از خود بندد و آن جاذبه و شور و عالقهوی بودند، می

ی قاطعانه به ادامة کار با زوج منتخبش داد، به کلی قطع نموده و با عفتبروز می

پردازد. اما آن تخمک لقاح یافته با اسپرماتوزوئید منی، آرام آرام در طول نزدیک به ده می

روز به تنگة بین تخمدان و رحم فرود آمده و اولین سلول بارور شده از آن جا شروع به 
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ایجاد بنای جنین،  های دیگری را جهتکند و مجموعه سلولرشد و تقسیم سلولی می

 سازد. حفظ، نگهداری و تغذیة آن آماده می

باشد، به خانة پر از مهر و سپس تخمک لقاح یافته که همچنان به شکل نطفه می

رسد که با بهترین شیوه و امکانات مناسب، برایش می« رحم»عطوفت زوجیت، یعنی 

های مختلفش هر ولمهیا گردیده است؛ به محض ورود، به دیوارة رحم چسبیده و سل

کدام بنا بر وظیفة معینشان و با کمک و همکاری یکدیگر شروع به انجام کارهای مهم و 

های خونی های برآمدة غشایی و مویرگنمایند؛ دیوارة رحم نیز با سلولحیاتی می

 نماید!. های فعالش، به یاری شتافته و آن را در این وظیفة مهم کمک میفراوان و غده

آور دیگر اینکه جهت حفظ و نگهداری جنین در داخل رحم، نیاز به سه فتنکتة شگ

ها شروع به ساخت و ساز آن پوشش مخصوص وجود دارد که به همین جهت، سلول

 1کنند : ها در اطراف جنین میپوشش

  ،دان است که پوشش دوم را زیر احاطة یا همان بچه« پردة کوریون»پوشش اول

رف به دیوارة رحم چسبیده تا غذای اولیة جنین را از این طریق خود داشته و از یک ط

 گرفته و به جنین منتقل نماید. 

  های مخصوصی به ساختن آن نام دارد و سلول« پردة آمنیون»پوشش دوم، که

ای جهت حفظ و نگهداری مایع مشغولند، در داخل پردة اول قرار گرفته و به مثابة کاسه

نین، اندرون این مایع زالل شناور بوده و به کمک آن از هر باشد؛ جمی« آمینوتیک»

 صدمه یا ضربة خارجی درامان است. 

  های قبلی را درون خود باشد که همة پوششمادر می« رحم»پوشش سوم، همان

 جا داده است. 

_________________________________________________________________________ 

جهت اطالع بیشتر در این موضوع مراجعه شود به کتاب : طب در قرآن، تألیف دکتر عبدالحمید دیاب  -1

 و دکتر احمد قرقوز، ترجمه علی چراغی )مترجم(. 
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 فرماید : سورة زمر بیاندازیم که می 6ک نگاهی مدبرانه به فرمودة خداوند عزوجل درآیة نای

های گانه، آفرینشهای سههای مادرانتان، در میان تاریکی... او شما را در شکم»

ای از ای درآورده و به پلهبخشد )و جنین را هر دم به گونهجوراجور و پیاپی می

 «.رساند( ...خلقت می

های سازندة جنین به دو انگیز دیگر این است که سلولنکته عجیب و شگفت -0

 د : شونبخش تقسیم می

های ساختمانی دار حمل و نگهداری طرح و نقشههایی که عهده: سلول بخش اول

الخلقه ـ و ها ـ تامباشند؛ این دسته از سلولجنین و انجام وظایف خود در این راستا می

 دارای اندام کامل هستند. 

های حفاظتی و حمایتی و دار ساخت و ساز پوششهایی که عهده: سلول بخش دوم

 الخلقه ـ هستند. ها، ناتمام و ـ ناقصباشند؛ این دسته از سلولالن غذا به جنین میحام

مشغول اعمال مخصوص به خویش است؛ الخلقه هر کدام های کامل و تامسلول

ها، بعضی در ساخت قلب و برخی برخی در امر ساخت مغز، برخی در ساخت استخوان

ها بر طبق همین طور هر کدام از سلول دیگر در ساخت اعصاب و دستگاه عصبی، ... و

پردازند و از دایرة محدود تعیین شده به ساخت بخشی از بنای جسم انسانی میوظیفة 

 کنند. خویش تجاوز نمی

های متفاوت از با ترتیبی که مشاهده کردیم، سیر تکاملی ساختار جنین در طول دوره

گردد؛ فرینشی دیگر منتهی میمرحلة نطفه به علقه، از علقه به مضغه و سپس به آ

 شود!. اینجاست که حیات انسانی در کالبد مادی انسان دمیده می

تا  02نگری به مالحظة این فرمودة خداوند عزوجل در آیات اینک به تأمل و ژرف

 فرماید : پردازیم که میسورة مؤمنون می 04

ای صورت نطفهایم. سپس او را به ای از گل آفریدهما انسان را از عصاره»

دهیم. سپس نطفه را به درآورده و در قرارگاه استوار )رحم مادر( جای می
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ای، و این صورت لخته خونی، و این لخته خون را به شکل قطعه گوشت جویده

آوریم. و بعد بر استخوان استخوان ضعیفی درمیتکه گوشت جویده را بسان 

ای بخشیده و )با دمیدن جان زهپوشانیم، و از آن پس او را آفرینش تاگوشت می

به کالبدش( پدیدة دیگری خواهیم کرد، واالمقام و مبارک یزدان است که بهترین 

 «.گیران و سازندگان استاندازه



 

 

 

 

 

 بخش چهارم : 
 

 انگیزة ازدواج و جایگاه آن در نقشة کل هستی 
گیری سلوک و کلها و عوامل ش، یکی از انگیزه«ازدواج»شناسان به اعتبار اینکه روان

یاد کرده و سخن « محرک و انگیزة جنسی»از آن به عنوان آید، رفتار انسانی به شمار می

اند؛ اما غافل از رانده و در حد توصیف این انگیزه و آثار ناشی از آن توقف نموده

حکمت پنهان و فراگیری هستند که این انگیزه و محرک را سر و سامان داده و آن را در 

تناسل و شة کلی وجود موجودات زنده قرار داده است؛ موجوداتی که از طریق ضمن نق

اند؛ این انگیزه و محرک، نیروی بسیار توانایی تولیدمثل، زاد و ولد کرده و افزایش یافته

است که بقای نوع و نسل جانداران را حفظ و آنها را از انقراض به دور داشته و نیز به 

ادة حیوانات عاقل، دارای احساس و مکلف )نظیر انسان و آزمایش و امتحان ارعنوان 

 جن( قرار داده شده تا میزان عفت و پاکدامنی هر کدام به خوبی روشن گردد. 

اختیار از چنین اندیشند، بیناپذیر حاکم بر هستی میکسانی که در نظام و قوانین خلل

و هدف و غایت وجودی ارتباط و آمیختگی هدفدار میان انگیزه و محرک درونی انسان 

که در ضمن نقشة عمومی و طرح کلی جهان هستی برایش در نظر گرفته شده، به تحیر 

 افتند. و سراسیمگی می

مادری و ... های دیگری نظیر مودت، رحمت، پدری، اگر وجود این انگیزه و انگیزه

به سوی حیاتی که او را  بود، هرگز به ندای ضروری و فراخواندر درون انسان نمی

خواند، پاسخ مثبت نداده و آن را امر بیهوده و بقای نسل و حفظ نوع خویش فرامی
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نیاز دیده و از کند؛ لذا خود را از انجام آن، بینمود که بر وی سنگینی میسختی تلقی می

کرد. در نتیجه، انقراض و و ازدواج با جنس مخالفش سر برتافته و خودداری میوصلت 

غای یکی از عناصر مهم و اساسی جهان هستی و عنصر امتحان انسان در نابودی بشر و ال

 پیوست. حیات دنیوی به وقوع می

های وجود، در اما )چنین پیشامدی از حکمت به دور است، لذا( حلقه و چرخه

ها و نهایت استواری با هم مرتبط و منسجم گشته و هر موجود زنده، آراسته به ویژگی

معینی  ذاتی است که او را به طور طبیعی به ادای وظیفه و مسئولیت های درونی وهانگیز

دارند؛ خواه این ادای وظیفه از گردیده، وامیکه در ضمن نقشة کلی هستی برایش ترسیم 

راه غرایز فطری و سرشت تکوینی، بدون اختیار از آن موجود سر زند، یا از طریق عقل 

 ربی و به اختیار آن موجود صورت پذیرد. و اراده و اکتساب دستاوردهای علمی ـ تج

های متفاوت مدار میان حلقه اما از آن جا که این ارتباط حکیمانه، هدفدار و غایت

ای بیرون است، ناگزیر باید آن را هستی، از دایرة قدرت و اختیار هر موجود زندهجهان 

بت داد؛ چرا که بدیهی ای بسیار دانا، توانا، حکیم، خبیر، لطیف و مهیمن نسبه آفریننده

به چنین نظام بدیع و زیبایی که خود نیز اندرون آن است اگر شخص با فهم و بصیرت 

به سوی هدف و غایتی از پیش تعیین شده روان است، نگریسته و در عین حال دریابد 

بخشی آن گونه دخل و تصرفی در نظم و انسجامکه او و امثال او، اختیار و قدرت هیچ

دون شک باید این حقیقت را دلیلی قوی بر وجود نیرویی مافوق و فراگیر در ندارند، ب

 ورای تمام موجودات هستی تلقی نماید. 

برای مثال فرض کنید نوزادی درون یک کشتی بزرگ و در وسط دریا متولد شده و 

بدون اینکه ناخدا یا هیچ کدام از سرنشینان و خدمة کشتی را ببیند، مراحل رشد و بزرگ 

حرکات و نش را یکی پس از دیگری پشت سر گذارده و لحظه به لحظه نیز شاهد شد

ای دیگر و از بندری به بندری دیگر بوده و ای به نقطهنقل و انتقاالت کشتی از نقطه
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گر آسای کشتی نظارههای غولج خروشان و شکافته شدة دریا را نیز زیر حرکتاامو

خویش درخواهد یافت که هیچ کدام از این  گمان به کمک عقلباشد؛ در این حال بی

پذیرد. لذا یا باید قبول داشته باشد که و نقل و انتقاالت، توسط او صورت نمیحرکات 

کند، یا نیرویی عاقل، حکیم و توانا در ورای آن قرار داشته و آن را هدایت و رهبری می

باشد؛ اما احتمال می هاییو توانمندیباید گمان کند که خود کشتی دارای چنین نیرو 

جان و فاقد درک و عقل و اراده ای بیدوم به خودی خود و با مالحظة اینکه کشتی، ماده

 ماند(. افتد )و تنها احتمال اول باقی میاست، از اعتبار می

های های حیوانات، پیرامون تواناییزمانی که به دقت در خصوصیات و ویژگی

 زده و متعجب خواهیم شد. ته و بیاندیشیم، کامالً بُهتتولیدمثل و بقای نسل، نظر انداخ

اند : پروانة ماده، قادر است که از مسافت بسیار دور پیام رادیویی به پروانة مثالً گفته

نر ارسال کند و پروانة نر نیز از همین مسافت، پیام را دریافت و جواب آن را به پروانة 

 فرستد!. ماده باز می

دقیق، پیچیده، عجیب و هماهنگ، که هیچ موجود زندة این جهان در آیا چنین تنظیمات 

 تواند ناشی از تصادف کور و بدون شعور باشد؟. آن حالت دخالت و تصرف ندارد، می

 دهند : نه، هرگز ممکن نیست. علم، عقل و واقعیت، همگی و یکصدا پاسخ می

ا عقل اوول و اسپرم آیا تدبیر و ساخت و پرداخت عمل لقاح، ناشی از عقل تخمک ی

 کوچک است؟ باز هم جواب علم، عقل و واقعیت، منفی است. 

 خرد است؟ بنابراین منکر وجود خدا چه اندازه سرخورده و شرمنده و کم

 فرماید : سورة روم می 20خداوند عزوجل در آیة 

های )دال بر قدرت و عظمت( خدا این است که از جنس خودتان و یکی از نشانه»

نی را برای شما آفرید تا در کنار آنان )در پرتو جاذبه و کشش قلبی( بیارامید، همسرا

و در میان شما و ایشان مهر و محبت انداخت )و هر یک را شیفته و دلباختة دیگری 

ساخت تا با آرامش و آسایش، مایة شکوفایی و پرورش شخصیت همدیگر شوید، 
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حانی آنها برقرار و محفوظ باشد( ها و تعادل جسمانی و روو پیوند زندگی انسان

ها و دالیلی )بر عظمت و قدرت خدا( است برای افرادی مسلماً در این )امور( نشانه

 «.اندیشندهای یزدان( میهای جهان و آفریدهکه )دربارة پدیده

 



 

 

 

 

 

 بخش پنجم : 
 

 های درونی موجودات زنده محرک
در آفرینش، ایجاد محرک و دارانه های حکیمانه و هدفها و نوآورییکی از زیبایی

های حیاتی و حرص و ولعشان انگیزة درونی موجودات زنده جهت دستیابی به خواسته

ها و اسباب اذیت و آزار و بر کسب آنهاست؛ این انگیزه همچنین آنها را بر راندن مزاحم

نوبة  ای در درون موجودات زنده، بهدارد. وجود چنین پدیدهزیانباری و هالکت وامی

 باشد. خود یکی از دالیل روشن بر وجود ذات خدا و حکمت سرشار او در آفرینش می

میلی، خشنودی این پدیده، خود را در قالب احساساتی نظیر لذت یا درد، میل یا بی

 سازد. یا عدم خشنودی، پسندیدن یا ناپسند دانستن و ... نمایان می

ساسات مشترک با سایر حیوانات، انگیزة گونه احدر درون انسان، علیرغم وجود این

غریزی دیگری نیز نهفته است که وی را در به دست آوردن کماالت فکری روحی و 

روانی و انواع روانی واداشته و در قالب احساساتی نظیر انواع لذت یا دردهای روحی، 

.. خشنودی، .ها یا انزجارها، خشم و غضب یا رضایت و ها، محبتمیلیها و بیمیل

ة چنین احساساتی در ژرفای روح و روان آدمی فرورفته که هر کند؛ ریشخودنمایی می

 یابد. چه این کماالت بیشتر شود، ارتباطشان با جسم و بدن مادی انسان کاهش می

کنیم که اگر چنین غرایز و احساساتی وجود )حال این سؤال احتمالی را مطرح می

 شد؟!(.داشت، چه مینمی
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ها و اس درد ناشی از گرسنگی یا احساس برخورداری از لذات خوراکیاگر احس* 

بود، بیشتر موجودات زنده از جستجو و تالش برای کسب روزی و ها نمینوشیدنی

 گشتند. های حیاتی دست کشیده و دچار هالکت و نابودی مینیازمندی

داشت، د نمیآور وجواگر احساس درد ناشی از لمس اشیای برنده، زیانبار و مرگ* 

نمونة بارز این حالت، زمانی دید. انسان ناآگاهانه و با دستان خویش، تدارک مرگش را می

شود؛ حال فرضاً حسی میکننده، دچار بیحساست که مثالً انسانی در اثر حادثه یا ماده بی

ه یک پرستار به قصد کمک به فرد مذکور، به وسیلة کیسة آب گرم اقدام بدر چنین وضعیتی 

حسی باشد؛ های سرد بدن او نموده و فرد مریض همچنان در حالت بیگرم نمودن قسمت

تری درون کیسه ریخته و پرستار نیز این عمل را چندین بار تکرار و در هر بار، آب داغ

گونه احساس دردی از خود بروز کنیم که فرد هیچروی بدن مریض بگذارد؛ مالحظه می

حسی برطرف شده و به سوزد؛ اما زمانی که بیبدنش دارد می دهد، در حالی که پوستنمی

نماید که به مراتب بیشتر از درد و آزاری خود آید، احساس چنان درد شدیدی در خود می

 نالید! است که قبالً به خاطر بیماری از آن می

پس احساس درد ناشی از اشیای خطرناک و زیانبار، نعمتی چشمگیر و ضروری 

 باشد. از خود میجهت محافظت 

رغبت شدید در پیوند زناشویی میان همسر و شوهر و لذت و و اگر احساس میل * 

کردند بود، هرگز این دو برای رسیدن به همدیگر تالش نمیهای ناشی از آن نمیخوشی

و جز در مواردی نادر و از روی اکراه و ناچاری به طرف هم نیامده و یکدیگر را تحمل 

ای بدون شک کاهش پی در پی و انقراض و نابودی نتیجة چنین پدیدهنمودند؛ و نمی

 بود! های موجودات زنده میتدریجی نسل

ای جهت دفاع و حفاظت از خویش بود، هیچ انگیزهاگر غریزة خشم و غضب نمی* 

 داشت. در برابر بدخواهان وجود نمی
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ای جهت انگیزهداشت، دوستی وجود نمیاگر غریزة محبت و مهربانی و نوع* 

 شد. ها یافت نمیهای اجتماعی و تشکیل ملت یا امتی یکپارچه در ذات انسانهمکاری

جهت نفرت و بیزاری از ای ذاتی اگر احساس غریزی تنفر نبود، هرگز انگیزه* 

ها و نیز افراد پست و شرور، در وجود ها و زشتیها، دوری از پستیشرارت و بدی

 د. شها مشاهده نمیانسان

ناشی از فکر و اندیشه نبود، هیچ محقق یا پژوهشگری در های اگر احساس لذت* 

ها و کسب علوم مختلف، جز به اندازة تأمین نیازهای تحصیل شناخت و معرفت

 نمود. جسمانی و مادی بدنش تالش نمی

های روانی ناشی از رسیدن به درجات واالی عزت و شخصیت اگر احساس لذت* 

انداخت تا با پیشی جستن در کسب کماالت س خود را به زحمت نمینبود، هیچ ک

 انسانی، ارزش خود را باال برده و بر منزلت و جایگاه اجتماعیش بیفزاید. 

بینی در میان های روانی ناشی از احساس پستی و خود کماگر وجود درد و رنج* 

کرده و کسی یافت ترین درجات ذلت و خواری نزول بود، انسانیت به پستمردم نمی

شد که برای نجات از این ورطه و رسیدن به درجات واالی عزت و شرف، کمترین نمی

 تالشی بنماید. 

خواهی، و برعکس اگر جویی و عدالتدوستی و روحیة فضیلتاگر غریزة حق* 

ها ها در درون انسانروحیة بیزاری و ناخرسندی از اضداد و نقطه مقابل این خوبی

های رذیالنه و ها و ستمکاریها و شهوترانی، مردم به دنبال خودکامگیوجود نداشت

 دادند. پوچ رفته و آن را ترجیح می

بینیم که نخبگان و افراد ممتاز بشر، به سوی کسب درجات واال و اما اینک می

تکاپو کماالت بیش از پیش روحی، روانی، لذات پایدار، عمیق و فراگیر، در سعی و 

به پروردگارشان ـ اهلل ـ ن ارسیدن به چنین هدف شایانی را، تنها ایم هستند و راه
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دانند؛ به همین منظور سعی در باال بردن میزان شناختشان از صفات کمال خداوند می

کنند تا اندیشی مبنی بر مراقبت دقیق او داشته و با تمام وجود تالش میعزوجل و ژرف

ان را به ذکر وی مشغول، قلبشان را به محبت بندگیش را به نیکوترین شیوه ادا، فکرش

 وی مسرور و نفسشان را به خضوع و خشوع وی مصروف دارند. 

های های زودگذر جسمانی و برترین لذتترین لذتیابند قویاینجاست که درمی

های روحی ناشی از ارتباط صحیح و خیالی نفسانی قادر نیست با مقدار اندکی از لذت

اش، برابری نماید؛ این در حالی برخاسته از محبت و بندگی خالصانه نیکو با خداوند و

های روحی، کمترین نقص و خللی در وظایف اعضای جسم مادی است که چنین لذت

 سازند. ها و کسب لذایذ آن وارد نمییا تأمین نیازمندی

ر دهای پایداری که خداوند اندیش یقین و باور دارند که نعمتهای نیکچنین آدم

تر، جهان آخرت برایشان مهیا و تدارک دیده، خیلی واالتر و ارزشمندتر، بیشتر و گسترده

ترند؛ بنابراین در راه رسیدن به رضا و خشنودی تر، پاینده و جاودانهبخشمفید و سعادت

جویی و پروردگارشان تالش نموده و تمام گفتار و کردارشان، حرکات و سکناتشان، پی

هایشان، تعلیم و تعلمشان، جوییهای مادی بدنشان، لذتمین نیازمندیتأطلب روزیشان، 

هایشان، داد و ستدهایشان، خشم و بذل و انفاقشان، بخشش و عدم بخشش

خشنودیشان، جهاد و فداکاریشان و باالخره تمام امور و شئون زندگیشان را در این سو 

 طلبند!... .جهت داده و رضای پروردگار را می

*** 

وجه به آنچه گفته شد برخی از مردم با نظر و اندیشه در این محرک ذاتی و با ت

ها، اند : این محرکهای آن به موجود زنده، چنین گفتهدهیدرونی و تأثیرات و جهت

هایی هستند که ها عوامل و انگیزهاند : اینهمان غرایز است؛ در تعریف غرایز نیز گفته

بخشیده ودیش، سوق داده و آن را رشد و فراوانی زندگی را به سوی هدف و غایت وج
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نمایند؛ های زندگی را همراه با صفات مخصوصشان حفظ و نگهداری میو نوع و گونه

های حیات جهت حفظ و بقای ها همچنین سبب ایجاد عشق و عالقه در گونهاین انگیزه

دوستداری دوستی و حس و توجه و عنایت به پرورش آن گشته است؛ وطنهایشان نسل

آور شده های اجدادی را باعث شده و منجر به بسیاری اعمال عجیب و شگفتسرزمین

باشند؛ اما این غرایز با وجود تمام آنچه گفته شد، فاقد که حاکی از رشد و هدایت می

 هر گونه عقل و تدبیرند. 

با  آید کهحال که دانستیم غرایز، فاقد عقد و تدبیر و شعورند، این سؤال پیش می

وصف این چه کسی آنها را در جهت انجام کارهای دقیق، استوار و عاقالنه هدایت و 

کند که در تحقق بسیاری از عناصر و عوامل هدفدار بر پهنة این هستی رهبری می

های مورد آفرینند؟. غریزة فاقد عقل و اندیشه که نه توان درک پدیدهپهناور، مؤثر و نقش

یابد اما در عین حال، حکیمانه هدف وجودیشان را درمیتصرف خویش را دارد و نه 

ها را در آن به ودیعه حکیمانه در پدیدهدهد؛ چه کسی این توان تصرف کار انجام می

 نهاده است؟ 

انگیز غریزی در برخی از اعمال شگفت« کریستی موریسون»فیزیکدان مشهور 

لی در علوم طبیعی و ریاضیات نماید که : دالیحیوانات را توصیف کرده و سپس بیان می

ها را کند؛ نظریاتی که این شگفتیبا قاطیعت تمام، آرا و نظریات منکران خدا را رد می

افزاید : امکان ندارد که چنین میدهند. وی همچنین صرفاً به تصادف محضر نسبت می

م اعمالی ناشی از تصادف باشند بلکه نتیجة پردازش و مهیاسازی حکیمانه ذاتی حکی

 هستند و بس. 

 گوید : آور غریزی حیوانات میاین دانشمند در وصف برخی اعمال شگفت

ای را به پرندگان بخشیده که در هنگام بازگشت از نقاط دور و خداوند غریزه»

دهند. مثالً گنجشک راه درست را تشخیص میشان به کمک آن، نزدیک به النه و کاشانه
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کند، در هنگام پایان فصل سازی و زندگی میالنهیمان هاخانگی که در چین و الی خانه

کنند ولی با کوچ میهای گرمسیر جنوبی پاییز از ترس سرما و در پی گرما به سرزمین

 گردد. اش برمیفرارسیدن فصل بهار به زادگاه اولیه

 بینیم که به سمتهای فراوانی از پرندگان را میدر ماه ایلول )سپتامبر، شهریور( دسته

را بر فراز  1های جنوب در حال پروازند؛ حتی گاهی مسافتی حدود هزار میلسرزمین

بری را درون بدون آنکه راه را اشتباه رفته و گم شوند؛ هر گاه کبوتر نامهپیمایند دریا می

قفسی حمل نموده و به مکان دوردستی ببریم، اندکی در اثر صداهای غیرطبیعی و 

شود اما پس از مدتی پلکیدن و گشت در اطراف زده میتناهنجار ناشی از سفر، حیر

خود، یکراست راهش را در پیش گرفته و بدون سردرگمی یا گمراهی از همان راهی که 

 گردد. آمده به وطن و کاشانة خویش برمی

بینیم که پس از کاوش و جستجو در پی شهد گیاهان، بدون گم زنبور عسل را می

تر اینکه گردد؛ عجیبور و نزدیک به کندوی خود باز میهای دکردن راه، از مسافت

حتی وزش بادهای شدید نیز که درختان و گیاهان را به حرکت و لرزه درآورده و 

 تواند مانع برگشتنش به کندو باشد. برد؛ نمیهای راه را از بین مینشانه

طنش نگریم که گرچه حواس غریزی او در راهیابی و برگشتن به وانسان را می

نسبت به حیوانات ذکر شده ضعیف است، اما خداوند عقلی به او داده که به کمک آن 

های دریا تواند مثالً شناوری نظیر قایق و کشتی را ساخته و به وسیلة آنها در تاریکیمی

 تواند جای خالی غریزة ضعیفش را پر نماید ... .و فضا، راه خود را بازیابد؛ و این می

_________________________________________________________________________ 

متر؛ هر میل دریایی  0633، مقیاس طول که اندازه آن مختلف است. هر میل انگلیسی Milleمیل :  -1

سافتی به اندازه مدّ بصر در روی زمین یا چهار هزار ذراع گفته متر؛ در عربی میل به معنی م 0312

 شود )فرهنگ فارسی عمید( )مترجم(. می
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ها، راه درست هایی در مکانی رها شود، قادر است در تاریکترین شباگر اسبی به تن

را در پیش گرفته و کمترین اختالف درجة سردی و گرمی دما را در اطراف خود 

احساس نماید؛ همچنین به کمک اشعة مادون قرمز بسیار ضعیفی که در دو طرف 

 دهد. چشمانش وجود دارد، راه خود را تشخیص می

ها بر شبموش خونگرمی را که در نظرش زیباست و در تاریکترین جُغد قادر است 

 «.کند، تشخیص داده و به خوبی ببیندروی گیاهان سرد و نمناک حرکت می

شعور است یا نتیجة پردازش و حاال بگویید که آیا اینها ناشی از تصادف کور و بی

  1مهیاسازی حکیمانة ذاتی حکیم؟

*** 

آیا عجیب نیست که این طفل نوپا انسان بیاندازیم؛  اکنون نگاهی به نوزاد کوچک

بدون آنکه شیرخوارگی را از کسی آموخته و یا چیزی از این امر حیاتی را با فکر 

خویش درک نماید، از همان ابتدای تولد بر اساس الهام، قادر به انجام این عمل 

ونه تفکر منسجمی گارزشمند است. جالب اینکه کودک در این مقطع زمانی، توانایی هیچ

 های رفتاری است. العملنداشته و بیشتر حرکاتش ناشی از نیازهای غریزی یا عکس

اما چه کسی روش شیرخوارگی را به این کودک تازه به دنیا آمده آموخته و آن را به 

نیکوترین صورت در درونش نهاده و قدرت مکیدن را در این سن به وی عطا نموده است؟ 

چگونه دقیقاً همزمان با فرسایی است؛ اما مکیدن، عمل شکافندگی طاقتم دانیحال که می

آماده شدن پستان و پر شدن از شیر و غذای مهیا، این عمل توسط نوزاد انجام گرفته است؟ 

چگونه این پستان در بهترین نقطة بدن مادر جهت حضانت و شیردهی نوزاد قرار داده شده 

بت مادری، در سینة مادر کاشته شده تا از کودکش است؟ چگونه درخت پربار مهر و مح

_________________________________________________________________________ 

و فصل « غرائز الحیوانات»فصل هشتم تحت عنوان « العلم یدعو لإلیمان»رجوع کنید به کتاب  -1

 «. مصادفه»شانزدهم زیر عنوان 
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ها را از او دور مراقبت و به او مهر ورزد؛ آستین خدمتش را باال زده و اذیت و ناراحتی

اش های کودکانههایش بگرید و بر خندهداری کند؛ بر گریهسازد؛ به خاطرش شب زنده

های متوالی و پی در پی در دوره بخندد؟ و باالخره چگونه این همه مراحل را به طور مرتب

گذارد؟ چگونه پستان مادر به مثابة بهترین تا سن بلوغ و پختگی و کمال بچه پشت سر می

ترین شیر و غذای کودک، شکل گرفته و سر و سامان بهترین و مناسبکارخانه جهت تولید 

اسب با یافته است؟ و چگونه مقدار عناصر تولیدی موجود در شیر این کارخانه، متن

های متفاوت است؟ چگونه این شیر، همیشه گرم و تازه های سنی کودک در دورهنیازمندی

و متناسب با دمای بدن طفل است که نه داغ و سوزنده و نه سرد و آزاردهنده است؟ شیر 

آماده، خاصیت مهم دیگری نیز دارد و آن، محفوظ نگاه داشتن بدن کودک در برابر 

باشد؛ اگر چنین نبود، احتمال داشت که بدن نوزاد ای واگیردار میهها و بیماریمیکروب

 رشد نکرده و به مرحلة کمال و پختگی خود نرسد!. 

اشاره ای از اظهارات پزشکان در رابطه با شیر مادر در اینجا الزم است به گوشه

 نماییم که با دست توانای خداوند جهت تغذیة کودک مهیا گشته است. 

ر این نکته اتفاق دارند که شیر مادر از هر شیر حیوانی یا مصنوعی تمام پزشکان ب

 باشد ... .های کودک میدیگر بهتر است، زیرا در بردارندة تمام نیازمندی

ترین علل مرگ و میر کودکان، تغذیة آنها از غذاهای اند که یکی از مهمآنها افزوده

اند که الزم است کودک حتماً از و به همین جهت تأکید نمودهباشد غیر شیر مادر می

وجه جایز نیست از شیر حیوانی یا شیرخشک مصنوعی شیر مادرش تغذیه کند و به هیچ

 به جای شیر مادر به نوزاد داده شود. 

اند که میزان ارتکاب جرم و شناسان اجتماعی در تحقیقاتشان بدین نتیجه رسیدهروان

به اند، رخشک مصنوعی استفاده نمودهجنایت، در میان افرادی که در کودکی از شی
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اند؛ این بدان علت است که مراتب بیشتر از کودکانی است که از شیر مادر تغذیه کرده

 اند. نصیب بودهدر ایام شیرخوارگی از مهر و محبت مادری بی

اش خودداری نموده بنابراین هرگز جایز نیست که مادر به هر دلیلی از شیر دادن بچه

ه او بدهد؛ چرا که این کار موجب تغییر و دگرگونی در ساختار طبیعی و شیرخشک ب

 کودک خواهد شد که خداوند در بهترین شکل، آن را اتقان بخشیده است. 

کارخانة سازندة آوری از پستان مادر، این کالبدشکافان، اوصاف و خصوصیات حیرت

ای شکل درون های روزنهاند : غدهاند؛ مثالً گفتهشیر و غذای مناسب کودک ذکر کرده

عناصر موجود در آن را های شیری نیز مشهورند ـ شیر و تمام پستان ـ که به خوشه

های شیری یا شوند تا توسط خوشهسازند؛ این عناصر از راه شیر وارد پستان مادر میمی

 . های شیرساز، پس از تغییر و تحوالت الزم، تبدیل به شیر مناسبی برای نوزاد گردندغده

دارد، و آیا هر فرد ها، انسان را به تعجب وانمیها و شنیدنیآیا تمام این خواندنی

عاقل و خردمندی را با زبان حال، به سوی آفریدگار و پروردگار دانای حکیم 

  کند؟!خواند؛ پروردگاری که با اختیار و ارادة مطلق خود هر چه بخواهد میفرانمی



 

 

 

 

 

 ششم :  بخش
 

 موجودات زنده از قهر و غلبة مرگ گریزناپذیری 
ها پیوسته خواستار خلود و جاودانگی بوده و رؤیایش را در طول تاریخ بشری، انسان

مرگ را ناخوش داشته و از آن گریزانند؛ اما از طرف دیگر بینند و برعکس، به خود می

هایشان را هایشان کوبیده شده و رؤیاهمیشه، مرگ به مثابة پُتکی سنگین بر فرق خواسته

ای از زمان، است که در بُرههای برهم زده است؛ مرگ نقطة پایانی هر موجود زنده

ای که نه توان دور کردنش را دارد و نه یارای به تأخیر انداختن آن حادث شده به گونه

 ناپذیر است. ای عالجرا؛ و در یک کالم عارضه

در یابد؛ پیوسته لی آن را نمیانسان همواره به دنبال اکسیر بقا و آب حیات است و

اش یابد؛ رؤیای چندین سالهامان است ولی آن را نمیپی دوایی جهت شفای این درد بی

بر باد رفته و بسان غباری اندک، در فضا محو گشته و خواسته یا ناخواسته به دعوت 

مرگ، لبیک استجابت گفته و فرمانش را گردن نهاده است؛ به همین جهت متوجه شده 

دست، از بلندای وجود بر آنان مسلط بوده و همگان تحت که سلطانی نیرومند و چیره

علیرغم نهند. امر و توان و اختیار وی حرکت نموده و حیات و مرگ را پشت سر می

ای ناخوشایند است که خریدار آنچنانی ها، مرگ همچنان پدیدهدانستن این واقعیت

داشتنی است که فراق و حبوب دوستنداشته و برعکس، حیات و زندگی، آن م

وجود پس از دیگری پا به عرصة یکی ها باشد؛ نسلاش، حتمی و گریزناپذیر میجدایی
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گذارند ولی درد، همان درد است و دوا همان دوا. موضع انسان، همان موضع عجز و می

 است که قادر نیست گامی فراتر از آنچه برایش مقدر شده، بنهد. ناتوانی 

باشند همانند دیوارهای متین و محکم میها، های معین شدة مرگ انسانزماناجل و 

ها متالشی و از که میان زندگی و مرگ، کشیده شده و عمر آدمیان هنگام رسیدن بدان

پاشند؛ اما مرگ، با وجود تشخیص و شناخت برخی از علل و عوامل هم فرومی

باشد و زندگی نیز به رغم الهی می ظاهریش همچنان یکی از رازها و اسرار قضا و قدر

و موجبات ظاهریش، همچنان یکی از اسرار قضا و درک و شناخت برخی از اسباب 

کنیم، از راه تناسل و تولیدمثل قدر پروردگار است؛ زیرا هر نوع زندگی را که مشاهده می

 کنیم که ابلیس به کمکشود. با اندکی دقت مالحظه میگونة پیش از خود ناشی می

گونه را بفریبد؛ چرا که این و حوا وسوسة همین لذت جاودانگی، توانست آدم

درون به ذهن و خیالشان وسوسه نمود که گویا اکسیر و خمیرمایة جاودانگی در بهشت، 

همان درختی نهفته است که خداوند آنها را از خوردنش برحذر داشته بود. بدین ترتیب، 

ن حرص و ولعی که بر پایداری و دوام حیات در آنان را با سوء استفاده از هما

دید، دچار لغزش و خطا نمود. اما آن دو به محض سقوط در خطا و میوجودشان 

گناهشان، نه تنها در زندگی جاودانه نشدند، بلکه از ماندگاری و سکونت در بهشت نیز 

 نصیب گشتند. بی

گونه تان آنان را اینسورة مبارکة اعراف داس 21تا  03خداوند عزوجل در آیات 

 فرماید : برایمان بازگو می

ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و در هر کجا که خواستید »

های آن( بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید )و از )بگردید و از نعمت

آن نخورید، که اگر چنین کنید( از زمرة ستمکاران خواهید شد. سپس شیطان 

ه کرد تا )مخالفت با فرمان خدا را در نظرشان بیاراید و آنان را وسوس

هایشان را از تن بدرآورد و برهنه و عریانشان سازد( و عورات نهان از دیدة لباس
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گارتان شما را از این بدیشان نماید، و )بدین منظور( گفت : پروردآنان را 

ید( دو درخت باز نداشته است، مگر بدان خاطر که )اگر از این درخت بخور

گردید و( از زمرة جاویدانان )در این شوید، و یا اینکه )جاودانه میفرشتة می

سرا( خواهد شد. و برای آنان بارها سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. 

پس آرام آرام آنان را با مکر و فریب )به سوی نافرمانی و خوردن از آن درخت( 

ورات خویش بدیدند، و )برای هنگامی که از آن درخت خوردند، عکشید. 

های )درختان( بهشت آوری برگهای خود( شروع به جمعپوشاندن شرمگاه

کردند و آنها را بر خود افکندند. پروردگارشان )به سرزنش ایشان پرداخت و 

فریادشان زد که آیا شما را از آن درخت نهی خطاکاری آنان را متذکر شد و( 

دشمن آشکارتان است )و خیر شما را  نکردم و به شما نگفتم که شیطان

خواهد؟(. )آدم و همسرش، دست دعا به سوی خدا برداشتند و( گفتند : نمی

ایم و اگر ما را نبخشی و پروردگارا! ما )با نافرمانی از تو( بر خویشتن ستم کرده

بر ما رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود. )خداوند خطاب به آدم و حوا و 

: )از این جایگاه واال( پایین روید. برخی دشمن برخی خواهید ابلیس( گفت 

مند های آن( بهرهبود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید داشت و )از نعمت

کنید و( زندگی به سر خواهد شد. )خداوند گفت : در زمین )تولید نسل می

یز زنده شوید( و از آن )هنگام رستاخمیرید )و دفن میبرید و در آن میمی

 «.آییدگردید و( بیرون میمی

آمد تا جانش را بستاند؛ ابتدا برای  فرشتة مرگ به فرمان خدا نزد موسی

مرگ ناخوشایند آمد، ولی پس از آنکه دانست هر اندازه در این جهان زندگی  موسی

پروردگارا، اینک که زمان مرگم نزدیک »کند عاقبتش مرگ خواهد بود، عرض کرد : 

ا همانند پرتاب سنگی، به سرزمین مقدس نزدیک گردان تا در آن جا جانم را به شده، مر

 از ابوهریر /و امام مسلم /این سخن در حدیث صحیحی که امام بخاری«. تو بسپارم

 نقل شده است.  اند، از زبان موسیروایت نموده
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و مقهور امان سلطان مرگ، تسلیم کند که در دست بیهر انسانی به خوبی احساس می

که زمان مرگ داند باشد؛ و نیز به خوبی میای در دفع آن، سودبخش نمیاست و هیچ وسیله

آدمیان، نامعلوم بوده و ارتباطی با نیرومندی یا ضعف جسمانی ندارد. چه بسیارند افراد 

هیکلی که در عنفوان جوانی و بهار زندگانی، یا در اوان کودکی به پیشواز تنومند و قوی

ضعیف و الغراندامی که بر خالف تصور، فراتر از انتظار اند؛ و چه بسیارند افراد تافتهمرگ ش

 اند. شد، زندگی نمودهو حتی دو برابر یا بیشتر از عمری که تصور می

اند که توسط ریزی شدههای از پیش طراحی و برنامهها، زمانموعد مرگ انسان

اند؛ قضیة اجل های معینی ثبت شدهر اندازهدست، دپنهان و حاکمی قاهر و چیرهنیرویی 

 نیز در واقع، یکی از آیات آفریدگار حکیم و بسیار عظیم است. 

 گوید : قرآن کریم در چندین مورد از آیات بیناتش، برایمان از پدیدة مرگ سخن می

 فرماید : سورة مبارکة واقعه می 60و  63خداوند عزوجل در آیات  -0

ایم، و هرگز بر ما پیشی گرفته گ را مقدر و معین ساختهما در میان شما مر»

رود(. هدف )از گردد و از دست ما بدر نمیشود )و کسی بر ما چیره نمینمی

قانون مرگ( این است که گروهی از شما را ببریم و گروه دیگری را جای آنان 

 «.یمدانید آفرینش تازه ببخشبیاوریم، و )سرانجام( شما را در جهانی که نمی

 فرماید : سورة مبارکة عنکبوت می 17و  16در آیات  -2

ای بندگان مؤمن من! زمین من فراخ است )و اگر در جایی تحت فشار کفار و »

و تنها مرا بپرستید، توانید به نقاط دیگری مسافرت کنید( ، میستمگران بودید

مة )چرا که پرستش توحیدی، رمز آزادگی و سرافرازی است(. )سرانجام ه

چشد سپس به سوی ما باز میرند و( هر کسی مزة مرگ را میها میانسان

 «.گیرند(شوید )و هر یک جزا و سزای خود را میگردانده می

 فرماید : عمران میسورة مبارکة آل 031و  041در آیات  -0
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و هیچکس را نسزد که بمیرد مگر به فرمان خدا. و خداوند وقت آن را دقیقاً در »

خص و محدودی ثبت و ضبط کرده است )در کتابی که مشتمل بر مدت مش

گمان به چشد، و بیمرگ و میرهاست نوشته است(. هر کسی مزه مرگ را می

شود. و به تمام و کمال در روز رستاخیز داده میشما پاداش و پادافرة خودتان 

چنگ هر که از آتش دوزخ دور گردد و به بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فرا

 «.آورده و نجات پیدا کرده است. و زندگی دنیا چیزی جز کاالی فریب نیست

 فرماید : سورة مبارکة نساء می 73در آیة  -4

های محکم و استوار یابد، اگرچه در بُرجهر کجا باشید، مرگ شما را درمی»

 «.جایگزین باشید ...

 فرماید : سورة مبارکة جمعه می 3در آیة  -1

گردد و شما گریزید، سرانجام با شما رویاروی میمرگی که از آن می بگو : قطعاً»

شوید که از پنهان و آشکار یابد، بعد از آن به سوی کسی برگردانده میرا درمی

 «.گردانداید باخبر میآگاه است، و شما را از آنچه کرده

 فرماید : سورة مبارکة انعام می 60و خداوند عزوجل در آیة  -6

د بر بندگان خود کامالً چیره است. او مراقبانی )از فرشتگان را برای خداون»

گمارد )و آنان بکار فرستد و میحسابرسی و نگارش اعمال شما( بر شما می

گردند( و چون مرگ یکی خود با دقت تمام تا دم مرگ یکایک شما، مشغول می

آیند و( غ او میاز شما فرارسید، فرستادگان ما )از میان فرشتگان دیگر به سرا

گیرند، و )فرشتگان گروه اول و فرشتگان گروه دوم هیچ کدام در جان او را می

 «.کنندمأموریت خود( کوتاهی نمی

پس بدین ترتیب مالحظه نمودیم که مرگ، حکم و تصمیم پروردگار است که در 

فسی ای از جانب خداوند به اجرا درخواهد آمد. بنابراین هر نمورد هر موجود زنده

است که طعم و مزة مرگ را بچشد و انسان از ترس مرگ به هر جا که بگریزد و  رناچا

ای گردد، ناگزیر به دامش خواهد افتاد؛ چرا که قدرت خداوند دست به دامان هر وسیله
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و واالتر از قدرت بندگانش بوده و با همین قدرت عالیه، زمان مرگ هر مخلوق برتر 

 این اجل در نزدش نوشته شده و ثبت گردیده است. را مشخص نموده و ای زنده

شود و های معین، مرگ هیچ کس نه ساعتی پیش انداخته میلذا با توجه به این اجل

نه ساعتی پس؛ و هیچ کس جز با درخواست و ارادة خداوند نخواهند مرد و هیچ قربانی 

 ای جز با اجازه و موافقت او جان نخواهد داد. یا کشته

های خداوند، یعنی جلوة ای از نام، جلوه«حتمیت مرگ»م آنچه گفته شد، بنابر تما

قهاریت اوست که از دالیل آشکار، بر وجود مقدس و سراسر نور خداوند عزوجل به 

 آید. شمار می



 

 

 

 

 

 :  چهاردهم فصل
 

 «ظهور پیامبران و معجزاتشان»دلیل 
انی دعوتگر، هدایتگر و همواره و به دنبال یکدیگر پیامبردر طول تاریخ بشریت، 

ترین الگوی انسانی و فضایل اخالقی و ممتاز از همگان در میان اصالحگر، در کامل

اند، برایشان غمخواری نموده و بر داشتهاند؛ مردم را خیلی دوست میبرانگیخته شده

 اند. نجات و سعادتشان حرص ورزیده

های مکانی و زبانی، تفاوتهای زمانی، اختالف ، با وجود فاصله†همگی پیامبران

صدا سو و همنسبی و قومی، در امر دعوت و فراخوانی مردم به سوی ایمان به خدا، هم

بخش؛ وست روزیا خداوندی که آفریدگار جهان و جهانیان است و هماند؛ بوده

ها را درست مطابق میراند؛ حاکم دادگری که انسانگرداند و میای که زنده میآفریننده

 دهد. هایشان را میها یا سزای بدیرشان محاسبه و بر همین اساس، پاداش خوبیکردا

نقطة مشترک دیگر در دعوت همگانی پیامبران از یک طرف، برحذر داشتن مردم از 

د؛ از طرف دیگر، آنان را باشورزی به خداوند میزی یا شرکعاقبت بد و ناگوار کفرور

نیکوکاری فراخوانده و از اخالق پست و به کسب فضایل اخالقی، اعمال حسنه و 

ساختند که خداوند، نمودند؛ همچنین برایشان روشن میاعمال بد و بدکرداری نهی می

خویشاوندان نزدیک، نیکی نمودن در به دادگری، احسان و نیکوکاری، بخشش در حق 

و  فرماید؛ و از انجام فحشاشرک امر میحق پدر و مادر، پرستش خداوند یکتا و بی
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منکرات، تجاوز به حقوق دیگران برای خدا شریک نهادن، آزار و نافرمانی پدر و مادر، 

 فرماید. قطع صلة رحم با خویشان و هر گونه ضرر و زیان یا شرارت و طغیان نهی می

اند که زندگی این دنیا، پست و ناچیز عالوه بر این، برای مردم بیان نموده †پیامبران

ان آخرت، پایدار، جاودانه و سرشار از سعادت و نیکبختی است ولی زندگی در جه

برای کسانی که در زندگی دنیوی به خداوند ایمان داشته و کردار نیکو البته  ابدی است 

اند، پر از انواع اما برای کسانی که به خدا کفر و عصیان ورزیدهاند؛ و شایسته انجام داده

 عذاب و بدبختی ابدی است. 

جود خدا ایمان دارند، اما به خاطر ضعف و سستی اراده در برابر کسانی که به و

اند، اگر به گناهشان های خود، نه از روی گردنکشی و طغیان، خدا را نافرمانی کردهشهوت

اعتراف و از عذاب پروردگارشان بیمناک و به عفو و بخشش وی امیدوار باشند، وضعیت کار 

دهد عذاب میدادگرانه بخواهد مطابق کردار بدش، و فرجامشان بر خداوند است؛ هر کس را 

نماید؛ یا با و سپس او را به سبب ایمانی که قبالً داشته، داخل منزل پر از نعمت بهشت می

 نماید. و او را عفو میهایش درگذشته ئات و بدییفضل و کرم خود از س

همة آنها بیان این است که  †نقطة مشترک و خیلی مهم دیگر در رسالت عموم پیامبران

که خداوند عزوجل بر آنان وحی نازل کرده و به عنوان پیامبر به سوی مردم اند فرموده

ها شان فرموده تا اصول ایمان، راه و رسم شریعت و قانونگذاری را از جانب خدا بدانروانه

ت، ابالغ نمایند؛ لذا هر کس آنان را تصدیق و از دستوراتشان پیروی کند، نجات خواهد یاف

اما هر که تکذیبشان کرده یا آنها را دروغگو بپندارد و از پیرویشان سرباز زند، دچار هالکت 

 گشته و در معرض عقوبت و عذاب خداوندی قرار خواهد گرفت. 

است؛ آیاتی که هایی عطا فرموده ، آیات و نشانه†خداوند سبحان به هر کدام از پیامبران

شان گواهی داده، اهده، بر صدق و راستی آورندههر شخص عاقل و باانصافی به محض مش

 کند. و از تکذیب و دروغگو پنداشتن آنها پرهیز کرده و میپیامشان را پذیرفته 
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ای العادهپیامبری در نوع خود، از جملة معجزات و کارهای خارقهای هر آیات و نشانه

 اند. شکست خورده بودند که مردم در هر عصری در تحدی و مقابله با آنها، ناتوان و

ها و تبلیغات خداوندی، مردم قومشان را نیز از در ضمن انجام رسالت †پیامبران

دادند؛ سپس گروهی از پیامدهای تکذیب و نافرمانی، نظیر هالکت و ویرانگری بیم می

ورزیدند. لذا بعد از اتمام حجت و قومشان ایمان آورده و گروهی دیگر کفر میافراد 

از جانب خداوند بیان کرده  †گونه عذری، هشدار و وعیدهای که پیامبرانبستن راه هر 

کنندگان بودند، به وقوع پیوسته و عذاب و عقاب زودرس خداوندی بر کافران و تکذیب

 گشت. خدا و دین خدا، نازل می

های پیشین را در شماری از ملتتاریخ بشری، داستان و سرگذشت هالکت اقوام بی

اری نموده است؛ اقوامی که پیامبرانشان را تکذیب و در زمین طغیان و خود ثبت و نگهد

شان را به صورت آثار باستانی بر تجاوز کرده بودند، بقایای شهر و روستاهای ویران شده

های آینده گشته و بسان آیاتی گویا روی زمین برجای مانده، تا سبب عبرت و پند نسل

فرستادگان خدا و دهند که به خاطر تکذیب  و روشن، بر عواقب و پیامدهایی گواهی

 سرپیچی از پیام آنها و طغیان و تجاوزگری در زمین، دامنگیر اقوام گذشته گردیده است. 

کنندگان حق و تجاوزرگران روی زمین، به روشی صورت هالکت و نابودی تکذیب

اند؛ لذا د شدهقلمدا †ها و فراتر از قدرت بشری پیامبرانگرفته که مافوق توانایی انسان

اند. به دهند، تصدیق نمودهرا بدین سبب که از غیب و نهان خبر می †رسالت پیامبران

گردد که در ورای جهان عینی و هستی مشهود، نیرویی غیبی دنبال آن، خود به اثبات می

 کند. وجود دارد که با سلطه و هیمنة خویش بر آن حکومت می

اند که ها آموختهیبی را برای مردم بیان نموده و بدان، حتی راز این نیروی غ†پیامبران

باشد که جهان را این نیرو، همان قدرت آفریدگار و پروردگار هستی ـ اهلل ـ تعالی می
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نماید؛ خداوندی که دارای تمام صفات کمال تدبیر و رهبری میایجاد و امورش را 

 باشد و از هر عیب و نقصی کامالً پاک و مبراست. می

 0304در سال « رادار»، فیزیکدان و اولین کاشف و سازندة «رابرت موریس پیچ»ر دکت

 †نگاشته، از پدیدة تاریخی ظهور پیامبران« ای فراگیرتجربه»میالدی، در مقاالتی که با عنوان 

 1و معجزاتشان بر وجود خدا استدالل نموده که خالصة آن به قرار زیر است : 

گویند و از غیب سخن مییابیم در طول تاریخ بشر میهای با استعدادی را انسان»

 کنند؛ مضمون پیامشان دو گونه است : خود را پیامبران خدا معرفی می

گویند : این جهان، آفریدگاری یکتا دارد که واجب است به آن ایمان قسم اول می»

وقوع دهند که در آینده به داشت. در قسم دوم از برخی امور غیبی و پنهان خبر می

 خواهد پیوست. 

گوییم که بعد از گذشت صدها سال و به گواهی و ابتدا از قسم دوم آغاز کرده و می

ها و شهادت روزگارهایی در تاریخ دیرینة بشر، راستی و صداقت تمامی این رسالت

از غیبیات علیرغم  پیامدهای غیبی اثبات و تأیید گردیده است؛ چرا که این مجموعه

وناگون، در دایرة تحلیل و تفسیر علمی نگنجیده و نخواهد گنجید و لذا پیشرفت علوم گ

 کند. همین واقعیت، بر صحت رسالت و راستی پیامشان داللت می

گوییم : بر ما واجب است که به اخبار و پیامشان در بنابراین در مورد قسم اول نیز می

ییم؛ چرا که نه تنها مورد وجود خداوند و صفات کمالش باور کرده و تصدیقشان نما

گونه مانعی عقلی در پذیرش چنین باوری وجود ندارد، بلکه در اندرون خود نیز هیچ

 ...«.کنیم حقانیت آن را احساس می

 

_________________________________________________________________________ 

 . 51، ص «اهلل یتجلی فی عصر العلم»به نقل از کتاب  -1



 

 

 

 

 

 : پانزدهمفصل 
 

 «اعجاز قرآن»دلیل 
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 بخش اول : 
 

 مقدمة اعجاز قرآن 
برند ها را که گمان میها و جنخداوند عزوجل در کالم گوهربارش، تمام انسان

تحدی و مبارزه قرآن کالم بشر است و از جانب خداوند حکیم و حمید نازل نشده، به 

 فراخوانده و از آنها خواسته تا برای صدق مدعایشان، کالمش مشابه قرآن فراهم آورند. 

 فرماید : سورة اسراء می 33لذا خداوند عزوجل در آیة 

اگر همة مردمان و جملة پریان گرد آیند و متفق شوند بر اینکه همچون بگو : »

توانند نی زیبا بسازند و( بیاموزند، نمیهای دلربا و معااین قرآن را )با این شیوه

مانند آن را بیاورند و ارائه دهند، هر چند هم برخی از ایشان پشتیبان و مددکار 

برخی دیگر شوند )چرا که قرآن کالم یزدان و معجزة جاویدان آفریدگار است و 

 «.هرگز از معلومات محدود آفریدگان چنین چیزی ساخته نیست(

کنند قرآن، خواند که ادعا میکسانی را به تحدی و مبارزه فرامی سپس خداوند متعال،

گویید فرماید اگر راست میهاست؛ لذا میپردازی انسانساخته و پرداخته اذهان و دروغ

سورة  00فقط ده سورة مشابه آن را ساخته و پرداخته کنید. به همین جهت در آیة 

 فرماید : مبارکة هود می

گذارند ز درخواست گنج رایگان و نزول فرشتگان باالتر میبلکه )مشرکان پا ا»

گویند : )محمد خودش قرآن را تألیف کرده است و( آن را به دروغ به میو( 

دهد! بگو : )اگر این قرآن را انسانی چون من نوشته است( شما خدا نسبت می

از خدا  )هم( ده سورة دروغین همانند آن را )بنویسید و برای ما( بیاورید و غیر
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توانید دعوت کنید )و به یاری خود بطلبید( اگر )در ادعای هر کس را که می

 «.خویش( راستگویید

ای مشابه قرآن را بیاورند؛ لذا توانند تنها سورهکند تا اگر میسپس آنها را دعوت می

 فرماید : سورة یونس می 03در آیة 

و پرداخته است و( او آن را قرآن را خود ساخته گویند که )محمد بلکه آنان می»

به دروغ به خدا نسبت داده است. بگو : )اگر چنین است و قرآن ساختة بشر 

است( شما یک سورة همانند آن را بسازید و ارائه دهید و در این کار هر کسی 

گویید خواهید به جز خدا فراخوانید و به کمک بطلبید، اگر راست میرا که می

 «.ام(پرداخته )که قرآن را من ساخته و

باشد، در طلبی با منکران میاین مجموعه از آیات که در برگیرندة تحدی و مبارزه

 اند. ابتدای دعوت و اوایل عهد مکی نازل گشته

سورة مبارکة بقره  00سپس خداوند در مرحلة بعدی یعنی اوایل عهد مدنی، در آیة 

 فرماید : چنین می

ایم، دچار شک و دودلی هستید، زل کردهاگر دربارة آنچه بر بندة خود نا»

ای همانند آن را بسازید )و ارائه دهید( و گواهان خود را به جز خدا )که سوره

اید و دهد( فراخوانید )تا بر صدق چیزی که آوردهبر صدق قرآن گواهی می

 «.دانید، شهادت دهند( اگر راستگو درستکاریدهمسان قرآنش می

گویند گواهانی را غیر خدا از ان را فراخواند که اگر راست میخواهد آنبا این پیام می

تا منصفانه بر ایشان گواهی دهند که آیا آنچه را آورده و ساخته میان خودشان برگزینند 

کند، واقعیت اند و به گمان خودشان با اعجاز و ظرافت قرآن برابری میو پرداخته نموده

 دارد یا خیر؟!

آید؛ چرا میبرای تمام جوانب بالغی و فکری آن به شمار  ، وصفی کلی«اعجاز قرآن»

های تربیت و پرورش، و قانونگذاری، اخبار و قصه و داستان، گونهکه در ابعاد تشریع 
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بیان چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده یا اکنون موجود است و یا در آینده ایجاد 

داشته و هرگز باطلی در آن راه  خواهد شد، در تمام اینها یا واقعیت و حقیقت مطابقت

نیافته و نخواهد یافت؛ لذا شکی نیست که از جانب خداوند عزیز و حکیم، دانا و ستوده 

 نازل گشته است. 

خداوند عزوجل، پرده از اعجاز فکری قرآن کنار زده و بیان فرموده که کالمی حقیقی 

سورة  42تا  40ا در آیات گونه باطلی در آن راه نیافته و نخواهد یافت؛ لذاست و هیچ

 فرماید : مبارکة فصلت می

رسد، )بر ما پوشیده کنند بدانگاه که به ایشان میکسانی که قرآن را انکار می»

نظیری است. بینند(. قرآن کتاب ارزشمند و بیمانند و سزای آن را مینمی

 گردد. )نه غلط وگونه باطلی، از هیچ جهت و نظری، متوجه قرآن نمیهیچ

تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است، و نه علوم راستین و اکتشافات درست 

رسد. پیشینیان و پسینیان مخالف با آن، و نه دست تحریف به دامان بلندش می

چرا که( قرآن فروفرستادة خداوند است که با حکمت و ستوده است )و افعالش 

 «.از روی حکمت است، شایستة حمد و ستایش بسیار است(

سوره مبارکة اسراء  03و  3مورد جنبة اعجاز تشریعی و تربیتی قرآن نیز در آیات  در

 فرماید : می

ها )برای ترین راهکند که مستقیماین قرآن )مردمان را( به راهی رهنمود می»

رسیدن به سعادت دنیا و آخرت( است، و به مؤمنانی که )برابر دستورات آن( 

دهد که برای آنان )در سرای دیگر( نند، مژده میککارهای شایسته و پسندیده می

دهد به( اینکه برای پاداش بزرگی )به نام بهشت( است. و )به مؤمنان مژده می

 «.ایمآورند، عذاب دردناکی آماده کردهکسانی که به قیامت ایمان نمی

فرماید که اگر از جانب غیر در زمینة اینکه قرآن از جانب خداست نه غیر خدا، می

حقایق توانست شاهد اختالف بسیاری میان آیات قرآن با خدا بود، هر کس به راحتی می
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موجود، یا استوار و پا برجا بودنش در بعد تربیت و قانونگذاری باشد و حتی اختالف 

نمود؛ چرا که این قرآن به از اجزای خود قرآن را مالحظه و مشاهده میمیان بعضی 

بیست و سه سال نازل شده است؛ لذا خداوند  صورت بخش بخش و کم کم در مدت

 فرماید : سورة مبارکة نساء می 32متعال در آیة 

اندیشند )و معانی و مفاهیم آن را بررسی و آیا )این منافقان( دربارة قرآن نمی»

کنند تا به وجوب طاعت خدا و پیروی امر تو پی ببرند و بدانند که وارسی نمی

عانی و احکامی که در بردارد و اینکه بخشی از آن این کتاب به سبب اختالف م

مؤید بخش دیگری است، از سوی خدا نازل شده است؟( و اگر از سوی غیر 

 «.کردندخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراوانی پیدا می

گردد که هیچ کتاب علمی، ارشادی، توجیهی یا تاریخی که با این استدالل روشن می

 ضدهد، خالی از اختالف و تناقال، آینده و حقایق غیبی و پنهان خبر میاز گذشته، ح

 ها نباشد. باشد؛ مگر آنکه از جانب خداوند نازل شده و زاییدة تألیف و تدوین انساننمی

شود که وجود بنابراین و با توجه به خالی بودن قرآن از اختالف و تناقض، روشن می

دهد از جانب خداست؛ باشد که نشان میودن قرآن میمعجزه بهای این واقعیت، از گونه

نگران اندرون آیاتش، پی نبرده و اما این نکتة اعجازی را جز متدبران در قرآن و ژرف

 کشف نخواهند کرد. 

 کنند : العاده بر دو قضیه زیر داللت میمعجزات خارق

است هر گاه اراده : وجود نیرویی غیبی، ناظر و نگهبان بر قوانین هستی که قادر  اول

 کند، این قوانین را خرق و از آن بر وجود خویش استدالل نماید. 

نماید؛ زیرا صفت بر وجود خداوند داللت میپس همین جنبة اعجازی قرآن، لزوماً 

 همیشه همراه و مالزم موصوف خویش است. 

لت او : صدق و راستی ادعای پیامبر مبنی بر اینکه فرستادة خداوند است و رسا دوم

بود، نمینماید؛ چرا که اگر در ادعایش صادق را بر دوش گرفته و به مردم ابالغ می
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کرد؛ و از آنجا که معجزة العاده را بر دستان وی جاری نمیهرگز خداوند معجزة خارق

قرآن، جوانب مختلف بالغی، ادبی، تربیتی، تشریعی، علمی و غیره در خود جا داده 

های این اندازهای مختصر و کوتاهی را از مهمترین گوشهچشماست، بنده )مؤلف( نیز 

 نمایم. هایی تقدیم خوانندگان میجوانب مختلف، انتخاب و در ضمن مقوله

 



 

 

 

 

 

 بخش دوم : 
 

 مقولة اعجاز بالغی و ادبی قرآن 
ادبیات و بالغت زبان عربی، اقدام به بیان اعجاز ادبی شماری از بزرگان گروه بی -0

قرآن کریم نموده و سعی خویش را در پیگیری و جستجوی این وجوه اعجازی و بالغی 

های فراوان در این زمینه مبذول داشته و سرانجام موفق به کشف و استخراج نمونه

 کنند. اند که در اثبات معجزه بودن، کفایت میشده

قرآن  گیری از جنبة اعجاز بالغی و ادبیدانشمندان و بزرگان ادبیات عرب با بهره

 اند. کریم، علوم بالغت ـ معانی، بیان، بدیع ـ را وضع نموده

با وجود این، راه کشف و استخراج سایر عناصر و جوانب اعجاز بالغی و ادبی قرآن 

ها و آیات قرآن کریم، های مختلف بالغت و ادب و در تمام سورهکریم، در زمینه

  باشد.همچنان باز است و به بلندای حیات بشری می

کتابی همانند طلبی قرآن کریم از اعراب، مبنی بر اینکه در برابر تحدی و مبارزه -2

کنیم که گرچه قرآن یا ده سورة مشابه یا یک سورة نظیر آن بیاورند، خاطرنشان می

العاده و اعراب معاصر آن زمان در عصر نزول قرآن، اهل فصاحت و بالغت فوق

مخالف یا معارض با قرآن را از خود بروز نداده و  گونه برخوردای بودند، هیچبرجسته
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یا ، 1مشهورشانگانة از این باالتر حتی نتوانستند ادعا نمایند که قرآن با معلقات هفت

های خطیبان و حکیمان و فصیحانشان، یا کالم مسجع کاهنانشان کمترین مشابهتی خطبه

کالم عرب در آینده هم یارای ترین دارد؛ و نیز نتوانستند ادعا کنند که حتی پیشرفته

 رسیدن و هم طرازی با سطوح و مجاری کالم قرآنی را خواهند داشت. 

ادیبان، بلیغان و سخنوران عرب و غیر عرب که به این زبان تکلم و در آن  -0

اظهار خصومت و دشمنی سررشته و تخصص داشته و در عین حال با اسالم و قرآن، 

های همزمان نزول قرآن تا عصر کنونی و صدر اسالم و عرباند، بعد از سدة اولیه نموده

اند؛ علیرغم اینکه با جدیدترین در برابر تحدی قرآن، ناتوان ماندهحاضر نیز همچنان 

اند، اما باز هم نه به های گوناگون، وجوه ادبی و بالغی قرآن را دریافتهتکنیک و شیوه

بپردازند و یا آن به معارضه و رویارویی اند با کالم قرصورت فردی و نه جمعی نتوانسته

حتی قدمی به هدفشان نزدیک شده باشند؛ باالتر از آن حتی به کمک پشتیبانان و 

های اند، گرچه تالشای نبودهتأییدکنندگان دلسوزشان نیز قادر به چنین مقابله

و ایجاد  ای را در جهت پایین آوردن شأن و منزلت اعجاز قرآنپروایانهروزی و بیشبانه

 اند؛ اما تالششان به ناکامی و شکست انجامیده است. شک در آن، از خود بروز داده

بنابراین از جانب خداوند بر عموم مؤمنان و کافران تأکید شده که قرآن، کتابی بسیار 

ای گرانمایه است؛ لذا هر گاه فردی از کافران و منکران، انصاف به خرج عظیم و معجزه

گمان خواهد پذیرفت که آن، کالم خداوند است در آن دقت نماید؛ بی غرضداده و بی

باشد که قرآن را از طرف او نیز همان فرستادة صادق و حقیقی پروردگار می صو محمد

 ابالغ نموده است. 

_________________________________________________________________________ 

یعنی هفت قصیده شعری معروف دوران جاهلی مربوط به شاعران مشهور آن « مُعلّقات سبعة»مراد،  -1

بن حلّزة و سلمی، لبیدبن ربیعة، عمروبن کلثوم، حارثزمان، امرؤالقیس، طرفة بن العبد، زهیرابن ابی

 باشند )مترجم(. بن شدّاد میعنترة
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بالغی و ادبی های متعدد اعجاز ها و جنبههای بسیاری در بیان و ارائة گونهکتاب -4

توانند جهت کسب معلومات بیشتر به آنها که عالقمندان می قرآن کریم تألیف گشته،

  1مراجه نمایند.

_________________________________________________________________________ 

الدین عبدالرحمن سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، تألیف : جالل -5 ها عبارتند از :از جمله این کتاب -1

مباحث فی علوم القرآن، تألیف : مناع القطان، مؤسسة الرسالة  -2ترجمه : سیدمهدی حائری قزوینی 

 -1تصویر فنی در قرآن، تألیف : سید قطب  -4قرآن معجزه جاویدان، تألیف : محمد ابوزهره  -4

 طب در قرآن، مرجع پیشین، ... )مترجم(.  -0ألیف : عبدالرزاق نوفل اعجاز عددی قرآن، ت



 

 

 

 

 

 بخش سوم : 
 

 مقولة اعجاز تشریعی قرآن 
تجارب ها و تحقیقات نظری از جانب افراد باوجدان و انصاف، مطالعات، بررسی

 های متفاوت موجود در جهان،ی، مکاتب و نظامینعملی دانشمندان، مقایسة میان قوان

اند که احکام و قوانین موجود در شریعت اسالم برگرفته از قرآن همگی اثبات نموده

کریم، بهترین و استوارترین قوانین در تأمین سعادت و سالمت بشری و امنیت و 

 باشد. ضمانت حقوقی آن می

های حالل و حرام، معامالت، های آشکار این احکام و قوانین را در زمینهنمونه

ها، شیوهها و قواعد عدل و دادگری، بط زیربنایی حقوق فرد و اجتماع، پایهاصول و ضوا

یابیم که در تمام اوضاع و احوال مکاتب و راهکارهای اخالق فردی و اجتماعی، و ... می

قابل تطبیق و  های فکری، مذهبی یا فلسفیشانبشری، علیرغم وجود اختالفات و گرایش

قیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد و تجارب باشد. هر چه بررسی و تحاجرا می

تر به عمل ها و قوانین حاکم در جوامع بشری، بهتر و دقیقعملی و مقایسة میان نظام

 شود. آید، بیشتر بر اثبات این حقیقت افزوده می

ها، فنون و افراد مجرب و کارآزموده، انواع و اشکال مختلف تشکیالت و سازمان

 جوامعها را در تضمین سعادت، خیر، صالح و امنیت ریزینین و برنامهها، قواتکنولوژی

اند که مصلحت عامه مردم و تضمین سعادت و عدالت اند؛ سپس مالحظه کردهبشری آزموده

 نماید. های مذکور میگذاریها و قانونو امنیتشان، اقتضای تعدیل و اصالحاتی را در نظام
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های بشری، همچنان مشغول تعدیل و اصالح نظامقانونگذاران و حقوقدانان خبرة 

مطلوب، در تأمین سعادت و اند که ناتوانی آنها از تحقق نتیجة قوانین وضعی گذشته

ای دست یافتند که به نظر آنان، مصالح عامه مردم به اثبات رسیده بود. سرانجام به تجربه

جالب توجه اینکه آن تجربه،  ترین الگوی قانونی در دستیابی به اهدافشان بود؛ نکتةکامل

 باشد! یکی از احکام قانونی موجود در قرآن کریم می

بشر از وضع و ایجاد احکام و قوانینی استوار و برتر جهت تأمین مصالح و ناتوانی 

های درونی و سعادت جامعة بشری، ناشی از ناتوانیشان در احاطه و اطالع بر واقعیت

باشد؛ ها و پاسخگوهای متناسب با آنها میازمندیها، نیانسانساختارهای فیزیکی 

که آنان را از  باشدها و تمایالت نفسانی و شهوانیشان میهمچنین ناشی از گرایش

به انحراف کشانیده است. چنین عجز و و برنامه، پایبندی به بهترین و استوارترین مکتب 

قت است که : تشریع و ترین دلیل بر این حقیموجود میان عموم بشریت، قویناتوانی 

تر و برتری که در قرآن وجود دارد، ساخته و پرداختة بشر نبوده بلکه پایندهقانونگذاری 

 جهان و جهانیان نازل گشته است. پروردگار از جانب 

های زیبای معجزه بودن، در بنابراین : اعجاز تشریعی در قرآن کریم، یکی از جلوه

تمام هستی است، و نیز خالق حکیم و ستودة ی است که داللت بر وجود پروردگار

باشد؛ زیرا ، فرستادة حقیقی خداوند به سوی بندگانش میصداللت دارد بر اینکه محمد

توانست از جانب خود، قرآنی را بیاورد که در برگیرندة بود، هرگز نمیگونه نمیاگر این

 اعجاز تشریعی باشد! 



 

 

 

 

 

 بخش چهارم : 
 

 ن مقولة اعجاز علمی قرآ
خداوند عزوجل در قرآن کریم، به برخی از آیات موجود در هستی اشاره نموده و در 

اند؛ خبر بودهبرخی از حقایق طبیعت پرداخته که مردم از وجودشان بیآنها به بیان 

ای از فیلسوفان و فیزیکدانان گذشته، وجود برخی یا همة آن حقایقی که حتی عده

انکارشان این بوده که در آراء، نظرات، مالحظات و  نمودند. علتحقایق را انکار می

شده و تصویری دور از حقیقت را از آن تفسیراتشان پیرامون هستی دچار خطا و اشتباه 

 ارائه کرده بودند. 

تری های علمی، کم کم پیشرفت کرد و تحقیقات پیشرفتهسپس بحث و بررسی

قرآن به صراحت یا به صورت گرفت تا سرانجام به کشف حقایقی نایل گشت که 

صورت ضمنی در برخی عباراتش به آنها اشاره نموده است؛ لذا دیدیم دستاوردهایی که 

اند، درست مطابق با بیانات ها دست یافتهآنان به طور حتم و یقین و از راه علمی بدان

 باشند. آشکار یا ضمنی قرآن می

ن، در حقیقت از جانب خداوند کند بر اینکه قرآاین امر غیر قابل انکار، داللت می

باشد؛ زیرا هیچ انسانی در زمان نزول قرآن و بعد از آن نیز، از وجود چنین حقایق می

گونه علم و شناختی نداشته تا اینکه پس از مدت زمان بیشتر از ده قرن بعد از علمی هیچ

 اند. نزول قرآن، توسط پژوهشگران و دانشمندان کشف گردیده
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الشأن است شمار قرآن عظیمالعاده، یکی از معجزات بیواقعیت خارقبه هر حال این 

دلیل نازل شدنش از سوی آفرینندة هستی است؛ خدایی که از بزرگ و که خود، 

باشد. به همین جهت، کسانی که به خدا کوچک، آشکار و نهان این جهان پهناور آگاه می

و دانشمندان علوم طبیعی را که ن و کتاب آسمانیش ایمان دارند، آراء و نظرات فیلسوفا

های قرآن کریم باشند، رد نموده و از پذیرفتنشان سرباز مخالف با مضمون آیات و سوره

دانند که آفریدگار هستی، بر تمام امور مربوط به آن نیز آگاه است و زنند؛ زیرا میمی

و با واقع نیز امکان ندارد که چیزی را در کتابش نازل فرماید مگر آنکه حقیقت داشته 

 مطابق باشد. 

همچنین گروه مؤمنان، اگر احیاناً آنچه پژوهشگران علوم طبیعی در مخالفت و 

دهند اند، مطابق با حقیقت و واقعیت ببینند، احتمال میتعارض با قرآن بدان دست یافته

که فهم و برداشت خودشان از نصوص قرآنی در این مورد خطا و اشتباه بوده است )و 

 تر، برداشتی صحیح و مطابق با واقع از آن داشته باشند(. کنند با فهمی دقیقسعی میلذا 

را بر این « اعجاز علمی در قرآن»صاحبان فکر و اندیشه در عصر حاضر، عنوان 

 اند. پدیده و معجزة قرآنی نهاده

ند به منظور اثبات حقانیت این مقوله از اعجاز قرآن و مطابقت آن با واقع، در چند ب

 نماییم : زیر به موارد و شواهدی اشاره می

 

 مثال اول : نظام کلی و فراگیر زوجیت در جهان هستی 

یکتای مطلق در ذات و صفات است؛ نه شریکی دارد و نه یاوری؛ بدون خداوند، 

 همتا.فرزند است و بی

ود تنها او است که نظام زوجیت را بر تمام اجناس، انواع و اصناف آفرینش و خلق خ

شریک نباشد؛ حاکم نموده تا هیچ کس و هیچ چیز در صفت وحدانیت و یکتایی با وی 
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این نظام زوجیت که ناشی از خواست و ارادة خداست، به صورت یکنواخت و 

چشمگیر در ابعاد گوناگون هستی نظیر انسان، حیوانات، نباتات و هر چیزی که بهره از 

 گردد. وجود دارد، عیناً مشاهده می

وند عزوجل در کتاب نورافشانش، وجود و کیفیت نظام حاکم بر هستی را بر خدا

 نماییم : سازد که در اینجا به مواردی از آن اشاره میایمان روشن می

 فرماید : سورة مبارکة ذاریات می 43در آیة  -0

 «.ایم، تا اینکه شما )عظمت آفریدگار را( باور کنیدما از هر چیز جفتی را آفریده»

 فرماید : سورة مبارکة رعد می 0در آیة  -2

 «.ای در آن آفریده است ...ای، جفت نر و ماده... و از هر گونه ثمر و میوه»

 فرماید : سورة مبارکة نجم می 46و  41در آیات  -0

آفریند. از نطفة ناچیزی، بدانگاه های نر و ماده را میو اینکه او است که جفت»

 «.شودیکه )به رحم( جهانده م

 فرماید : سورة مبارکة قیامه می 03تا  06آیات در  -4

شود )و پندارد که او بیهوده به حال خود رها میآیا انسان )منکر معاد( می»

قوانین و مقررات الهی، و حساب و کتاب و سزا و جزای دنیوی و اخروی 

پرت و  نداشته باشد؟!(. آیا او نطفة ناچیزی از منی نیست که )به رحم مادر(

او را ای درآمده است، گردد؟ سپس به صورت خون لخته و دلمهریخته می

ای بخشیده است، و بعد اندام او را نظم و نظام و سر و سامان داده آفرینش تازه

 «.است. و از این )انسان( دو صنف نر و ماده را ساخته و پرداخته است

 فرماید : سورة مبارکة یس می 06در آیة  -1

ها را آفریده است، و تقدیس خداوندی را سزا است که همة نر و ماده تسبیح»

 «.دانندروید، و از خود آنان، و از چیزهایی که ایشان نمیاعم از آنچه از زمین می
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این مجموعه از نصوص قرآنی، جملگی بر این حقیقت داللت دارند که نظام 

تنهایی از ؛ همین نتیجه به زوجیت، نظامی کلی، یکپارچه و حاکم بر سراسر گیتی است

 شود که ذکر آن گذشت. سورة ذاریات نیز گرفته می 43آیة 

های حیوانی، نباتی و درختی، بارهای مثبت و انگیز در انواع گونهاین نظام شگفت

نیروی مغناطیسی جاذبه و دافعه و ... برای همگان به خوبی منفی برق و الکتریسیته، 

 اشد. بقابل مشاهده و مالحظه می

شناس و طبیعیدان با توجه به رشته و زمینة اگر در مورد نظام زوجیت، از هر هستی

درنگ با توجه به شناخت و معلوماتی که حاصل نموده، اش بپرسیم، بیتخصص علمی

 پاسخ خواهد داد : نظام زوجیت، نظامی عام و فراگیر است. 

ورد نظام زوجیت موجود در شناسان و پژوهشگران گل و نبات در ماز گیاه* ابتدا 

گمان ضمن تأیید آن، به توضیح و تبیین کنیم؛ بیجهان گیاهان و نباتات سؤال می

 دارند : های تلقیح و باروری نباتات در آن پرداخته و اظهار میهای این نظام و راهویژگی

ر گیرند که مواد و عناصها از راه بادهایی صورت میبرخی از این تلقیح و باروری

 نمایند. شوندة جنس نر را با خود حمل و به جنس ماده منتقل میتلقیح

گونه که حشرات با گیرد؛ بدینها از راه حشرات صورت میبرخی از این باروری

های رنگارنگ و خوشبو، مواد و عناصر موجود در گیاهان نر )مذکر( را نشستن روی گل

 سازند. ه گیاهان ماده )مؤنث( منتقل میها و بدن ظریفشان حمل و بلبه کمک پاها، با

 پذیرد. برخی از این تلقیحات نیز خود به خود در اندرون گیاه صورت می

های متفاوت دیگر جهت این کار وجود دارد، اما نکته مهم این است که نقشة عمومی راه

جهان هستی در مورد نظام زوجیت، یکسان و یکنواخت بوده و تنها شیوه و راهکارها 

زایی به در ضمن نقشة پهناور هستی، جزو عجایبات حیرتمختلف است. آیا این یکنواختی 

 آید که نظر صاحبان بصیرت را به یکتایی خالق و ناظم، جلب کند؟! شمار نمی
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شناسان و جانورشناسان دربارة نظام زوجیت موجود در جهان حیوانات از زیست* 

های آن، وجود این نظام، به تشریح و توضیح ویژگی پرسیم؛ قطعاً عالوه بر تأیید و قبولمی

 ها و راهکارهای مختلف تلقیح و باروری در میان حیوانات، اقدام خواهند نمود. شیوه

 گیرد : های زیر صورت میبه شیوه از این باروریمواردی 

گیرد. برخی گیری و پیوند میان جنس نر و ماده شکل میبرخی از آنها، از راه جفت

های جنس ماده و بدون پیوند و گر، از راه پیوستن عنصر یا نطفة جنس نر به تخمدی

پذیرد؛ تخمگذاری برخی از ماهیان در و مادر( صورت میگیری آن دو جنس )پدر جفت

ها، جذب اندازی ماهیان نر روی تخمهای آبی، گراگذاری و نطفهها و نشیمنگاهحفره

ها است. ارادة آفریدگار مثلگونه تولیدیایی از اینهمدیگر شدن و باروریشان، نمونة گو

ها بدین منوال باشد، حکیم، چنین اقتضا کرده که شیوة باروری در نظام زوجیت ماهی

های تولیدمثل این است که چرا که رعایت حکمت، در همین است؛ یکی دیگر از شیوه

و  ، درون حفرهای و گروهیهای انبوه و برهم انباشته شده، به صورت تودهتخم

تر و فراختر از شکم مادرانشان بارور شده تا بدین وسیله موجب های آبی وسیعچاله

ها نیز، گرچه نادر و اندک است، خود به برخی از باروری شوند.افزایش ثروت ماهی 

شوند؛ در این شیوه، چنین حیوان بدون پیوستن و تلقیح میخود و به صورت ذاتی واقع 

افتد که در چنین گیرد؛ اما خیلی کم اتفاق میه با جنس نر، شکل میتخم جنس ماد

 اوضاع و شرایطی، زندگانی طبیعی برای جنین حاصل گردد. 

ها از کارشناسان و متخصصان امور اتم دربارة نظام زوجیت موجود در جهان اتم* 

برای ما از  بینیم که آنان نیز بر وجود چنین نظامی، مهر تأیید نهاده وپرسیم؛ میمی

گویند که درون هستة اتم قرار گرفته و بار مثبت الکتریکی را با خود حمل می« پروتون»

گردد و بار گویند که در ضمن مداری، گرد محور هسته میمی« الکترون»از کنند؛ می
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اتحادی که با هم نماید؛ این دو عنصر نیز با پیوند و الکتریکی منفی را با خود حمل می

 دهند. ها و ذرات این جهان مادی را ساخته و شکل میاتمدارند، 

پس مالحظه کردیم که نظام زوجیت، در ژرفای کوچکترین اجزای هستی، یعنی اتم 

 نیز ریشه دوانده است. 

ای )مثبت و منفی( آن، در های دو رشتهنماییم که سیمنیروی برق را مالحظه می* 

دانیم که یکی از آن بسته است. به خوبی می هایمان گسترده و نقشگوشه و کنار خانه

باشد که از اتصال و پیوند آن دو رشته سیم، دارای بار مثبت و دیگری دارای بار منفی می

های تاریک یا به حرکت انگیزی نظیر روشن شدن مکاننتایج عجیب و آثار شگفتدو، 

 آید. های گوناگون به بار میدرآمدن دستگاه

کنیم که دارای دو قطب، مغناطیس گمنام و ناپیدا، مشاهده می با دقت در نیروی* 

 باشد. مثبت و منفی می

نظامی فراگیر است که بر تمام اجزای هستی از بنابراین دریافتیم که نظام زوجیت، 

ی، نیروی برق و جریان الکتریسیته، نیروی اتمی، جهان نباتات و جمله، نیروی مغناطیس

 حیوانات و ... حاکم است. 

آور است که آشکارا بر این یکنواختی و پیوستگی در عرصة هستی، امری شگفت

نماید؛ ذاتی که در دایرة یکتایی خالق و ناظم در ایجاد نقشة پهناور هستی داللت می

 شریک و همتاست. خلق و ایجادش، بی

مادی، وجود این حقایق ها پیش از آنکه علوم جدید به کمک وسایل پیشرفتة مدت

ترین و رساترین تعبیر علمی، آن را عرضه الشأن با کوتاهف نمایند، قرآن عظیمرا کش

 نموده است. 

 فرماید : سورة ذاریات می 43لذا خداوند عزوجل پیرامون این مسئله در آیة 

 «.ایم، تا اینکه شما )عظمت آفریدگار را( یاد کنیدما از هر چیز جفتی را آفریده»
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 فرماید : سورة مبارکة یس نیز می 06به همین منظور در آیة 

ها را آفریده است، تسبیح و تقدیس خداوندی را سزا است که همة نر و ماده»

 «.دانندروید، و از خود آنان، و از چیزهایی که ایشان نمیاعم از آنچه از زمین می

 

 کند مثال دوم : خوریشد حرکت می

 ید : فرماسورة مبارکة یس می 03خداوند عزوجل در آیة 

و )نشانة دیگری بر قدرت خدا، این است که( خورشید به سوی قرارگاه خود »

گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و در حرکت است. این، محاسبة و اندازه

 «.آگاه و دانا است

های ها سال پیش از عصر حاضر ـ در قرن بیستم میالدی ـ، در یکی از مادهحدود ده

: خورشید ثابت شد که موضوعی بدین عنوان تدریس میمان، درسی علوم طبیعی آن ز

 است نه متحرک؛ زمین و سایر سیارات منظومة شمسی نیز بر گرد خورشید در حرکتند. 

قرار گرفت، سؤاالتی پیرامون الذکر مورد مالحظه و بازنگری زمانی که آیة فوق

 ها افتاد. زمان، بر سر زبان مخالفت این آیة شریفة قرآن با نظریة علوم طبیعی و انسانی آن

از این فرصت سوء استفاده نموده و شروع به طعن و اندازان، جویان و شکبهانه

ها و زبان زدن به بیانات قرآن کردند؛ لذا در همین راستا مجادلهبدگویی و زخم

کاری میان مؤمنان به قرآن از یک طرف و های نامسئوالنه و دور از مالحظهمناظره

از طرف دیگر درگرفت. اساس سخنان گان مقاالت و نتایج علمی آن زمان، پذیرند

مؤمنان به قرآن، این بود که قرآن از جانب خداوند نازل شده است؛ خداوندی که دانا به 

هر چیز و آگاه از هر امری است؛ خداوندی که هستی را خود آفریده و شکل بخشیده، 

ارد دور از حقیقت و صداقت، چیزی را به لذا بر تمام امورش نیز داناست؛ امکان ند

دانیم که بندگانش خبر داده یا در کتاب مقدسش نازل فرماید. اما از طرف دیگر می

های مختلف علوم بشری، بر اساس حد و و اعترافات موجود در حوزهبسیاری از بیانات 
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ان آن و، گمان شکل گرفته نه بر اساس براهین و دالیلی قطعی و یقینی؛ پس هر گاه می

تناقض و تعارضی پیش آید که قابل تأویل یا تعدیل نبوده و مفهوم دیگری از آن فهم و 

دانیم خداوندی موجود در آن میگمان حق را از جانب قرآن و کالم برداشت نشود، بی

 ها ناشی شده است. نه به جانب نظریات و نتایجی که از حدس و گمان انسان

های نجومی پیشرفت نمود تا جایی که بررسیسپس اندک اندک، تحقیقات و 

و شناسان و علمای نجوم اثبات نمودند که خورشید نسبت به مجموعة سیارات ستاره

ستارگانی که بر گرد محورش در چرخشند و اعضای خانوادة آن )منظومه شمسی( به 

تر اش در مدرای بزرگاما خود و اعضای منظومهحرکت است؛ آیند، ثابت و بیشمار می

 باشند. خاص در حال جریان و حرکت میای و در متن کهکشانی، به گونه

گیریم که خورشید از یک طرف در مقایسه با منظومة شمسی، بنابراین، نتیجه می

اش حرکت، و از طرف دیگر با توجه به وضعیتی که به اتفاق مجموعه منظومهثابت و بی

گونه ثابت گردید که ابت است. بدیندر داخل کهکشان به خود گرفته، جاری و غیر ث

باشد، اما نظریات اولیة انسان در علوم نص قرآن در این مورد، صادق و مطابق با واقع می

 طبیعی گذشته، ناقص و نارسا بوده است. 

 

 باشند مثال سوم : پوست و اعصابی که ویژة احساس درد می

 فرماید : سورة نساء می 16خداوند عزوجل در آیة 

گمان کسانی که آیات و دالیل ما را انکار کرده و انبیاء ما را تکذیب بی»

سوزانیم. گردانیم و بدان میاند، باالخره ایشان را به آتش شگفتی وارد مینموده

های دیگری به ن بریان و سوخته شود، پوستاهای )بدن( آنهر زمان که پوست

عذاب را بچشند.  دهیم تا )چشش درد، مستمر باشد و( مزةقرار میجای 

خداوند، توانا )بر عذاب منکران و کافران و( حکیم است )و از روی حکمت 

 «.دهد(کیفر می
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پرسیدند به چه کنندگان قرآن کریم، در برخورد با این آیة شریفه میقاریان و تالوت

 های بدن پیوند خورده است؟ دلیل احساس درد عذاب، به پوست

این علوم بشری معاصر، پرده از لبدشکافی به عرصة اما با آمدن علم تشریح و کا

ارتباط قرآنی میان احساس درد عذاب و پوست بدن، کنار رفته و اثبات گردید که انسان، 

های حسی پراکنده و منتشر شده بر روی سطح شدیدترین دردها را به واسطة عصب

سات وارد از نماید و دردها و احسااولیة پوست بدنش و الیة زیرین آن احساس می

 گردد. به درون بدن منتقل میخارج بدن، به کمک همین حس 

 1گوید : می« طب، محراب ایمان»در کتاب خویش به نام « خالص چلبی»دکتر 

ای های ویژهیا جسمک« هاکورپوسکول»پخش و انتشار عصبی پوست بدن، به »

به اعضای مختلف بدن گردند که هر نوع از آنها مختص به انتقال حس معینی منتهی می

ای دیگر احساس سرما، گروهی احساس ای از آنها احساس گرما، دستههستند. دسته

لمس و فشار، گروهی دیگر احساس درد و آزار و باالخره قسمی نیز احساس عضالنی 

 سازند. را به بدن منتقل می« احساس عمیق»مشهور به 

متباین در بدن خویش آشنا  بدین ترتیب با انواع و اقسام احساسات متفاوت و

های بدن نیز به موازات آن، در اشکال و اقسام گوناگون به که کورپوسکولگردیم می

ای شکل با نقطة مرکزی یکسان یا دراز و هم اندازه و موازی با صورت سبدی دایره

ها به ارقام هنگفتی ها یا کورپوسکولشوند. تعداد این جسمکهای عصبی ظاهر میرشته

 کنیم : شوند که در اینجا به حدود تقریبی آنها اشاره میغ میبال

 باشند. حدود سه الی پنج میلیون شاخه از این تعداد، مربوط به احساس درد و آزار می -0

 عدد از آن، ویژة احساس گرما هستند.  333/233حدود  -2

 عدد از آن، مخصوص احساس لمس و فشار هستند.  333/133حدود  -0

_________________________________________________________________________ 

 . 241، ص 5، تألیف : دکتر خالص چلبی، ج «الطب محراب االیمان»به نقل از کتاب  -1
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کن است گفته شود : پوست آدمی، چیزی جز سطح صافی نیست که با ممحتی 

پوست، طرح های عصبی پوشیده شده است. این آوری از الیاف و رشتهمجموعة سرسام

ها و اقسام های گسترده و قرار گرفته بر آن، در گونهآوری است که عصبو نقشة حیرت

رین و شدیدترین دردها ـ مثالً درد تاند. بسیار دیده شده که سختمتفاوتی آرایش یافته

شود؛ به ناشی از سوختگی ـ در قسمت سطحی و باالیی پوست پخش و منتشر می

ای که هر گاه سوختگی به نواحی و جاهای عمیق بدن نفوذ کند، هر چند که شدید گونه

 16شود، همین حقیقت را قرآن کریم در آیة هم باشد، درد ناشی از آن احساس نمی

 فرماید : ارکة نساء بدین صورت بیان میسورة مب

های دیگری های )بدن( آنان بریان و سوخته شود، پوستهر زمان که پوست»... 

دهیم تا )چشش درد، مستمر باشد و( مزة عذاب را بچشند. به جای آنها قرار می

خداوند، توانا )بر عذاب منکران و کافران و( حکیم است )و از روی حکمت 

 («.دهدکیفر می

 

 مثال چهارم : دو دریای متفاوت و جاری در مجاورت یکدیگر

 فرماید : سورة مبارکة فرقان می 10خداوند عزوجل در آیة  -0

سازد )و بر اثر وزن مخصوص، خدا کسی است که دو دریا را در کنار هم روان می»

 شوند و( این یکیآمیزة همدیگر نمییعنی تفاوت درجة غلظت آب شور و شیرین، 

شیرین شیرین است، و آن دیگر شور شور! خداوند در میان آن دو حاجز و مانعی 

 «.ایجاد کرده است که آنها را کامالً از هم جدا ساخته است

ای است که چیزی یارای بر هم زدن یا تجاوز به آن این حاجز و مانع، منطقة ممنوعه

 را ندارد!

  فرماید :سورة مبارکة نمل نیز می 60در آیة  -2
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ها( ساخته ها بهترند( یا کسی که زمین را قرارگاه )و محل اقامت انسان)بت»

های پا برجا ها پدید آورده است، و برای زمین کوهاست، و در میان آن، رودخانه

و استوار آفریده است )تا قشر زمین را از لرزش نگاه دارند( و میان دو دریا 

نگردند. حال با توجه به اینها( آیا  مانعی پدیدار کرده است )تا آمیزة یکدیگر

خبر و نادانند )و قدر عظمت خداوند آنان بیمعبودی با خدا است؟! اصالً بیشتر 

 «.دانند(را نمی

 فرماید : سورة مبارکة رحمن می 22تا  03و در آیات  -0

دو دریای )مختلف شیرین و شور، و گرم و سرد( را در کنار هم روان کرده »

کدیگر قرار داده است. اما در میان آن دو، حاجز و مانعی است است و مجاور ی

های گذارد یکی با دیگری بیامیزد و سرکشی کند. پس کدامیک از نعمتکه نمی

نمایید؟! از آن دو، مروارید و کنید و انکار میپروردگار خود را تکذیب می

 «.آیدمرجان بیرون می

ن از چگونگی اوضاع دو دریای متفاوت در این سه دسته از آیات شریفة قرآن کریم، سخ

آورند که با دست توانای آفریدگار عظیم، دانا و حکیم، کنار هم و در حال جریان به میان می

 بر حسب عنایت و توجه به حال مخلوقاتش آن را شکل بخشیده است. 

را گونه است که از نظرتان گذشت؛ یعنی سورة فرقان ترتیب نزول این آیات، همان

( قرار گرفته، ابتدا ذکر نمودیم؛ سپس سورة نمل را 42از لحاظ نزول در ردیف ) که

رسد باشد، و بعداً نوبت به سورة رحمن می( می43آوردیم که ترتیب نزولی آن، مرتبة )

های فرقان و نمل هر ( واقع شده است. اما الزم است بدانیم که سوره67که در ردیف )

 ت. دو مکی، و سورة رحمن مدنی اس

این دو دریا کدامند و کجایند که در هر سه آیه به آنها اشاره شده و هر دو نیز به 

کنیم که در آیة ذکر شدة اند؟ مالحظه میو شناخته شده، بیان گردیدهصورت معرفه 

فرقان، یکی از آن دو، شیرین و گوارا معرفی شده و دیگری شور و ناگوار؛ در آیة بین 
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اند؛ در آیة سورة رحمن نیز طلق و بدون وصف یاد شدهشدة سورة نمل، به طور م

شود. حال اگر با وصف هر دو این است که از آنها مروارید و مرجان بیرون آورده می

توجه به اصل تکامل در نصوص، و پرهیز و صرف نظر از تصور تکرار، مسئله را 

 توانیم نتیجة زیر را به دست آوریم : پیگیری نماییم، می

های ها و جلوه، آفرینش یکی از پدیده«فرقان»وجود در سورة مبارکة آیة م -0

ی( و نیز تدبیر و اداره کردن آن را، ایموجود در آب )شیرینی و گوارایی، شوری و ناگوار

نمایند؛ چرا که در آیة مذکور، سخن از این بر خداوند عزوجل نسبت داده و ثابت می

 باشد. اوصاف می

هستند که شان، دریای عظیم و بیکرانی با اوصاف ذکر شده هر کدام از این دو آب

ها آفریده و شماری برای انسانها و منافع حیاتی بیخداوند سبحان، سرشار از سرمایه

ای از تأمین هر یک از آن دو با توجه به نوع ترکیبات و صفاتی که دارند، منشأ نوع ویژه

ب شیرین و گوارا دارای نوعی عناصر باشند. روشن است که آهای انسان مینیازمندی

باشد که خداوند بلندمرتبه با حکمت سرشار خویش و متناسب با زندگی ترکیبی می

ها، حیوانات و گیاهان ترکیب بخشیده و به منظور ادای وظیفة مشخص به زمین انسان

 قرآن کریمباشد. فرستاده است؛ وضعیت ترکیبی آب شور و ناگوار نیز به همین شکل می

)به معنی آمیختگی( را به کار برده تا بر « مَرَج»به جهت ایجاز و اختصار در تعبیر، کلمة 

گیری و ایجاد آب )به معنی ترکیب یافتن( و پیوستگی عناصر و نیز شکل« خِلط»معنای 

، «أرسَلَ»کند بر معنی و گوارا یا شور و ناگوار داللت نماید؛ همچنین داللت میشیرین 

ستاده؛ این بدان علت ا با دو صفت شیرین و گوارا، شور و ناگوار فریعنی این آب ر

است که آب به طور مطلق دارای صفت روان بودن و جاری شدن پی در پی است و 

دهد که آن را جهت انجام وظایف گوناگونش پایین ای حکیم مینشان از فرستنده

 فرستاده است. 
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ربانی از جانب خداوند داللت دارد که  این آیة شریفه از طرف دیگر بر عنایت فراگیر

های آب زیرا در این صورت، ویژگیموجب شده تا این دو دریا با هم قاطی نشوند؛ 

رفت؛ آبی که سرچشمة زندگی شیرین و گوارا در آب دیگر محو شده و از بین می

است. جلوة عنایت ربانی در این حیوانی و گیاهی و منافع سرشار دیگری بر روی زمین 

د میان دو دریای مذکور، پرده و مانعی قرار داده تا دیده بدین صورت است که خداونپ

ای آفریده که های متفاوت زمین را به گونهها و جنبهدرهم نیامیزند. ساختار بخش

ها، مجراها و چاهها، ها، گودالمتناسب با گنجایش آب شیرین و گوارا درون حفره

ها و جوشش و خروج بلیت جاری شدن در دشت و درههای گوناگون بوده و قاگذرگاه

 ها را داشته باشد. از چشمه

هایی است که میان دو دریا واقع شده ها و فاصلهبیان شد، به منزلة موانع، پردهآنچه 

های مطلوب نگردند. بر تا درهم نیامیزند و با پوستنشان، موجب از بین رفتن ویژگی

ریزی قوانین طبیعی و تقدیری ری مستلزم تدبیر و پیهمگان نیز واضح است که چنین ام

 باشد تا چنین ساخت و سازی صورت گیرد. می

های متفاوت و درهها و گونه ها، دشتها و موانعی که از آنها سخن رفت، همان کوهپرده

 شوند. که در اطراف و محیط زندگی هر انسانی به راحتی مشاهده میباشند خاک می

اند که در برگیرندة رسیدهپژوهشگران به دستاوردهایی و  دانشمندان عالوه بر این،

های قوانین علمی جدیدی جهت تفسیر و تبیین پدیدة حاجز و مانع دو دریا و پدیده

 باشد. مشابه آن می

نمایید؛ توصیف می «جر  مَحجُورٌحِ»خداوند عزوجل، این حاجز و مانع را زیر عنوان 

اف برداشتن این نوع آب و نفوذ کردن و قاطی شدن با نوع یعنی چیزی که مانع از شک

گذارد در یکدیگر حل شوند؛ روشن است که در غیر این صورت، دیگر شده و نمی

 آمیختند. حتماً با همدیگر و یا با خود همان مانع قاطی شده و درهم می
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خود  آید کهاز توصیفی که با این عنوان )حِجر محجور( برای آن مانع شده، برمی

ای حل شدنی در آب است، ولی خداوند با صفاتی که در آن قرار داده، آن مانع نیز ماده

 را از چنین حالتی بازداشته است. 

های هستی که آثار و ای از پدیده، سؤالی را پیرامون مجموعه«نمل»آیة شریفة  -2

برای خدا شریک  باشند، در برابر مشرکانی که در بندگیهای ربوبیت خالق یکتا میشانهن

نماید؛ تا بدین جهت به آنها بفهماند که همان کسی که ربوبیت، شوند، مطرح میقایل می

واجب است که در مخصوص اوست و در پروردگاری جهان و جهانیان، یکتاست 

 الوهیت و معبودیت نیز یکتا بوده و تنها او پرستیده شود. 

 اند، عبارتند از : شدهها که در آیة مذکور بیان این دسته از پدیده

 قرار دادن زمین به عنوان قرارگاه و محل استقرار انسان و سایر حیوانات و گیاهان.  -0

سارها و جویبار و های شیرین و گوارا به صورت چشمهفروفرستادگان آب -2

 نهرهای جاری. 

های میخ مانند و سرشار کوهمحکم و ثابت نگه داشتن پوستة زمین به کمک  -0

 ها با منافعی دیگر. ختن کوهسا

 ایجاد مانع بین دو دریای شیرین و گوارا، و تلخ و ناگوار.  -4

رود که پاسخ این سؤال از جانب اینک فرض بر این است و چنین هم انتظار می

اشخاص با انصاف که از راه عقل و علم و حکمت، حتی پس از پیمودن مراحل زمانی 

آورند، چنین باشد که : علمی به حقیقت ایمان می از مجادله و مناظره و تحقیقات

ها، تنها و تنها ذات یکتا و بدون شریک ها و پدیدهتمام این جلوهآفریننده و برپا دارندة 

 پروردگار و خالق هستی ـ اهلل ـ تعالی است و بس! 

بنابراین : واجب و ضروری است که در الوهیت نیز یکتا بوده و عبادت تمام بندگان، 

همان دو دریایی دریای ذکر شده در این آیه،  مراد از دولصانه برای او باشد. ظاهراً خا
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فرقان نیز به آنها اشاره شده است؛ با این تفاوت که در آن است که در آیة سورة مبارکة 

آیة، به شیوة خبر تقریری و تعیینی از آنها سخن به میان آمده ولی در این آیة از سورة 

شیوة سؤالی این چنینی از مشرکان مطرح شده که : چه کسی میان آن دو مبارکة نمل، به 

دریا پرده و مانع قرار داده است؟ بدین وسیله خواسته است تا از آنها اعتراف بگیرد که 

آنها را وادار به ترک تنها او )اهلل تعالی( خالق و پروردگار هستی است، و بدین جهت 

 ی گرداند. شریک انگاشتن برای خدا، و یکتاپرست

در اواسط دوران مدنی نازل گردید « رحمن»مبارکة سرانجام آیة موجود در سورة  -0

اند، و در آن، سخن از وجود دو دریایی به میان آمد که گرچه به هم چسبیده و یکپارچه

اما پرده و مانعی میانشان وجود دارد که آنها را از هم دور نگه داشته و از آمیزش و 

نماید. اما در این سورة مبارکه، ذکری از محجور بودن، یعنی گیری میاختالطشان جلو

و قابلیت حل شدن و اختالط با دو دریا برای این مانع بیان نشده است؛ چرا که سنخیت 

ای نیست که قابل اختالط و حل شدن باشد. حتی اگر این دو ترکیب وجودیش به گونه

های مخصوص به خود، ص و با ویژگیدریا به هم بپیوندند، هر کدام در وضعیت خا

اش نماید و صفات و عناصر ترکیبیپا برجا بوده و یکی بر دیگری تجاوز نمیهمچنان 

 را تغییر نخواهد داد. 

اند که از این دو دریا در این آیة شریفه از سورة مبارکة رحمن، چنین توصیف شده

اشاره بر این مطلب است که  شود؛ این بیان،هر دو، مروارید و مرجان بیرون آورده می

هر دو دریا شور و ناگوارند؛ زیرا چنین معروف است که مروارید و مرجان، معموالً از 

 گردند. دریاهای شور و ناگوار استخراج می

مفسران قرآن، در فهم و درک مراد این آیه، دچار حیرت و شگفتی شده و چنین 

دو دریا، دریای آب شیرین و گوارا، و شور  اند : آیا مراد از اینرا مطرح نمودهسؤاالتی 

ها و ... ها به درون دریاها، اقیانوسو ناگوار است که در محل آبریز نهرها و رودخانه
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شود؟ مطرح کردن این سؤال بدان جهت است که آب شیرین و گوارا قبل از مشاهده می

بدون آنکه تغییری گذارد های طوالنی را پشت سر میآنکه به آب دریا بپیوندد، مسافت

 در صفاتش به وجود آید! 

کشش »حال آنکه محققان و پژوهشگران علمی با توجه به قانونی به نام قانون 

اند؛ این کشش، نیرویی است که ها نمودهشروع به تفسیر و تبیین این پدیده 1«سطحی

مایع ها در هر کند، زیرا نیروی جذب و کشش مولکولمیان دو مایع، فاصله ایجاد می

های نسبت به مایعی دیگر متفاوت بوده و لذا هر مایعی در محدودة معین و ویژگی

 ماند. یا مراد، چیز دیگری غیر از این دریاهاست؟ منحصر به خودش باقی می

ها نهاده و سپس کشفیات معاصر علمی در این زمینه پا به عرصة حقایق و واقعیت

ای را در خود دارند که در ناگوار، پدیدهاثبات نمود که دریاهای موصوف به شور و 

در میانشان، مطرح شده است؛ یعنی مورد دو دریای همجوار با وجود پرده و مانع 

و از  آمیزنددریاهایی که به علت وجود پرده و مانع، میانشان فاصله افتاده و درهم نمی

مروارید و شود. پس دانستیم که صفت خارج شدن آنها مروارید و مرجان استخراج می

مرجان از هر کدام از دریاها، بر شور و ناگوار بودن آب آنها اشاره داشته و عالوه بر آن، 

باشد؛ زیرا از آنها گذاری خداوند به خاطر این دو نعمت بر بندگانش میبیانگر منت

 گیرند. زیورآالت و منافع دیگری برمی

« ادنبرة انگلیس»و « صرقاهرة م»مشترکی از سوی هیأت علمی دانشگاه در گزارش 

ترکیبی آب دریاهای خلیج عقبه با خواص و ها و عناصر اظهار گردید که : خاصیت

 ترکیبات آب دریای سرخ متفاوت است. 

_________________________________________________________________________ 

است که در اشیای مخالف هم قرار داشته و سبب رانده شدن آنها از یکدیگر « نیروی دافعه»مراد  -1

 شود )مترجم(. می
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گیری ژرفای دریاها توانست پردة گمنام و این هیأت به کمک سنجش و اندازه

را کشف « لبحرینمجمع ا»ناشناختة موجود در محل به هم پیوستن دو دریای موسوم به 

 کند. نمایند که ارتفاع آن از هزار متر تجاوز می

احتمال دارد مجمع البحرین، همان مکان به هم رسیدن باشد که در داستان حضرت 

، ذکر گردیده است؛ جایی که در سورة مبارکة کهف بدان اشاره شده که موسی

به همراه جوان همراهش جهت مالقات با خضر حضرت موسی
ان بوده و ، رو1

 در مسیرشان به این نقطه از مکان به هم پیوستن دریاها، رسیدند. 

هیأت توانست که در این سفر دریایی و سوار بر کشتی، به یک این  ،بدین ترتیب

هند و دریای سرخ دست سلسله مباحث و مسایل در اولین مسافرت خود در اقیانوس 

گمنام و پوشیده ای وجود مانع و پردهمهمترین دستاورد آن هیأت، کشف و اثبات یابد؛ 

از دیدگان، واقع در میان دو دریا بود؛ همچنین توانست از راه تحلیل و تجزیه و 

، 2های آب اقیانوس هند با آب دریای سرخهای گوناگون اثبات نماید که ویژگیآزمایش

 باشد. کامالً متفاوت می

 

 اعجاز قرآن مثال پنجم : علوم و معارف جدید بشری در راستای 

های تحقیق و بررسی کتاب»، کتابی با عنوان «موریس بوکای»دکتر پزشک فرانسوی 

نوشته و در آن اثبات نموده که قرآن کریم، به رغم « مقدس در پرتو معارف و علوم جدید

شود ای در آن یافت نمیهای طبیعی، مقولهفراوانی و گستردگی موضوعاتش پیرامون پدیده

_________________________________________________________________________ 

یادآوری است که در قرآن کریم نام خضر یا شخص مخصوصی ذکر نشده، بلکه تنها از آن، زیر  الزم به -1

 عنوان یکی از بندگان ما )عبداً من عبادنا( یاد شده است )مترجم(. 

از سلسله  48شماره « االسالم و النظر فی آیات اهلل الکونیّة»جهت آگاهی بیشتر مراجعه شود به کتاب  -2
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های عهد قابل نفی و انتقاد باشد؛ بر خالف کتابو نقطة نظر علمی در عصر که از دیدگاه 

های طبیعی، در بسیاری موارد ها که به رغم کمی موضوعاتشان پیرامون پدیدهقدیم و انجیل

 باشند. در ضدیت و تعارض میهای اثبات شدة علمی با حقیقت

داللت های مذکور بر وجود تحریف و دگرگونی در کتاباین حقیقت از یک طرف 

هاست؛ یعنی چنین نموده یا بیانگر ساختگی بودن نصوص و متون آنها توسط انسان

باشند. اما از طرف دیگر، دلیل هایی، وحی خدا و پیام نازل شده از جانب وی نمیکتاب

بر حقانیت این باور است که کالم قرآن، تنها کتاب آسمانی و نص دینی نیرومندی 

زه در سراسر جامعة بشری وجود حقیقی دارد؛ چرا که سالم و دست باشد که امرومی

 نخورده و محفوظ از هر گونه تحریف و تغییر یا کاستی و زیادتی باقی مانده است. 

دگرگونی در گونه تحریف و کتابی است که در حقیقت از جانب خدا وحی شده و هیچ

طالب و موضوعات قرآن پیرامون مهم اینکه، مطابقت و همخوانی مآن رخ نداده است. نکتة 

های اثبات شدة علمی که تا عصر جدید و نهضت علمی های طبیعی، با حقیقتپدیده

معاصر، خبری از آنها نبوده و هیچ کس در زمان نزول قرآن از وجودشان علم و آگاهی 

وجود باشد؛ و به دنبال آن، بر حقیقت نظیر قرآن مینداشته، به نوبة خود یکی از معجزات بی

 نماید. داللت می صو صادقانة حضرت محمدپروردگار و رسالت حقیقتی 

 چنین است : « موریس بوکای»بخشی از مضمون مقدمة کتاب 

گونه شناخت ذهنی و یا پیشینة فکری، به بحث و بررسی در مورد ابتدا بدون هیچ»

ر دادم؛ و موضوعیت تام و کلی آن را مورد تحقیق و تفحص قراقرآن کریم پرداخته 

ها و هدف من از این کار، یافتن نقاط مشترک در نصوص قرآنی بود که با یافته

 دستاوردهای علم جدید همخوانی و تناسب داشته باشند. 
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های متعدد قرآنی بر این مسئله آگاهی قبل از شروع این تحقیقات نیز از طریق ترجمه

و از وجودشان بیعی اشاره نموده های طدانستم که قرآن به بسیاری از پدیدهداشته و می

 خبر داده است؛ اما شناخت و معلومات من در این باره اندک و ناکافی بود. 

ای که در مورد متون و نصوص های روشنگرانهسرانجام به لطف تحقیقات و بررسی

عربی به عمل آوردم، توانستم فهرستی مرتب آماده نموده و پس از به پایان رسانیدن آن، 

شود که از نقطه نظر علوم در عصر جدید، ای در قرآن یافت نمیم که هیچ مقولهدریافت

 قابل نقض یا انتقاد باشد. 

شروع به تحقیق و تفحص نموده و ضمن جستجو و در مورد موضوعیت قرآن نیز، 

 های عهد قدیم، میان آنها به مقایسه پرداختم. ها و کتاببررسی انجیل

به این نتیجه رسیدم که لزومی ندارد غیر از کتاب اول،  های عهد قدیممورد کتابدر 

های بسیاری را در آن ها بپردازم؛ زیرا مقولهبه بررسی دیگر کتاب« سِفر تکوین»یعنی 

یافتم که با بیشتر دستاوردهای علوم جدید بشری در عصر کنونی، همخوانی و تناسب 

که به حة اولشان را باز نماییم ها نیز تنها کافی است صفنداشتند. در رابطه با انجیل

شجره و شویم که آن، بسیار بزرگ و اساسی روبرو میمحض اولین نگاه با مشکل 

باشد. قضیه از این قرار است که متن می های حضرت مسیح، عیسیسلسله نسب

ای روشن و آشکار تناقض و مخالفت دارد؛ انجیل به گونه« انجیل لوقا»یا « انجیل متی»

گونه همخوانی و کند که هیچراحت، چیزی را در این مورد برایمان بازگو میلوقا به ص

تطابق با علوم و معارف جدید بشری در خصوص قدمت و پیشینة تاریخی زندگی 

 انسان بر روی کرة زمین ندارد! 

و مخالف با واقعیت و باورنکردنی و امور دیگری  ضگمان وجود چنین امور متناقبی

گونه سنخیتی ندارند، در تضعیف سستی ایمان ا علم و دانش بشری هیچاز این قبیل که ب

ها در جامعة باشد؛ روشن است که مسئولیت آن نیز بر عهدة انسانخیلی مؤثر میبه خدا 
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وص و متون موجود در تواند اثبات کند کدام بخش از نصبشری است؛ هیچ کس نمی

ة هوا و ترس و خیاالت پوچ ها، اصیل و حقیقی است و کدام یک ساختاین انجیل

داند که چه اندازه از این نصوص، دستخوش تحریف و انسانی؛ باالخره کسی نمی

 «.باشند ... های دروغین میدگرگونی از جانب نویسندگان چنین متن

ای از مثال و شواهد را در کتابش به نمایش گذاشته که دانستنشان این مؤلف مجموعه

های هستی های گوناگونی از پدیدهها شامل جوانب و زمینهلمفید خواهد بود. این مثا

ها باشند که قرآن کریم از آنها سخن گفته و با کالم و بیانی آنها را ذکر نموده که یافتهمی

گونه در های علمی معاصر نیز دقیقاً همانو دستاوردهای ناشی از تحقیقات و بررسی

  اند.ها، سخن آخر را زدهمورد این پدیده

 

 مثال ششم 

در شهره قاهرة مصر برگزار شد؛ این « اعجاز علمی قرآن»میالدی کنگرة  0331سال 

کنگره از سوی اتحادیة پزشکان قاهره تشکیل شده بود. در شب پایانی و جلسة اختتامیة 

مهندسی برق و که مدیر گروه بخش « آرتور آلیسون»کنگره، پروفسور بریتانیایی 

های لندن است، مسلمان شدنش را در برابر خبرنگاران انشگاهالکترونیک در یکی از د

های تلویزیونی که این های فیلمبرداری و فرستندهالمللی، دوربینهای بینخبرگزاری

نمودند، اعالم های تلویزیون مصر پخش میاز طریق کانالصحنه را به طور مستقیم 

بال آن اعالم نمود که اسالم، دین نهاد و به دن« عبداهلل آلیسون»داشته و نام خودش را 

 هاست! حقیقی و فطری تمام انسان

این شخص بدان جهت به قاهره دعوت شده بود تا با ارائه بحثی پیرامون فرمودة 

سورة زمر، در آن کنگره شرکت نماید؛ خداوند عزوجل در  42خداوند عزوجل در آیة 

 فرماید : این فرمودة خویش می
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گیرد. ها برمیها و در وقت خواب انسانهنگام مرگ انسانخداوند ارواح را به »

دارد، و ارواح ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می

گرداند تا دیگری را )که هنوز صاحبانشان اجلشان فرانرسیده به تن( باز می

و سرآمد معین )و وقت مشخصی که پایان عمر است(. در این مسألة )خواب 

های روشنی )از مبدأ و معاد و بیداری که همسان مردن و زنده شدن است( نشانه

 «.ها( برای اندیشمندان استقدرت خدا و ضعف انسان

های عالج پروفسور آلیسون عالوه بر آن، بحث دیگری نیز پیرامون راه و روش

  درمانی( در پرتو قرآن کریم ارائه نمود.های روحی و روانی )روانبیماری

بحث سومی را نیز پیرامون پدیدة خواب و مرگ به طور مشترک، با کمک دکتر 

ارائه کرد؛ این دو محقق در این بحث توانستند اثبات نمایند که « محمد یحیی شرفی»

دو پدیدة کامالً مشابه و نظیر همند؛ چرا که در هر دو حالت، روح از خواب و مرگ، 

هنگام خواب، دوباره به بدن بازگشته، اما در شود با این تفاوت که در بدن خارج می

ه همین مطلب به خوبی در قرآن بیان شده کگردد. صورت مرگ، دیگر به بدن باز نمی

ل بازگشت است ولی مرگ، وفات و قطع ارتباط بخواب، وفات و گُسستن موقت و قا

  1باشد.و غیر قابل بازگشت میان روح و بدن میدائمی 

نیز به اثبات رسیده که « شناسیفراروان»های یق و بررسیاین موضوع در ضمن تحق

 گردد : این تحقیقات در سه زمینة اساسی زیر مالحظه می

از مردم توانایی بیرون برخی :  زمینة اول : تجارب خارج از بدن یا فراجسمانی

آمدن از چهارچوب جسمانی بدنشان را داشته و قادرند جسد خود را در حالی که 

ای دیگر مشاهده نمایند؛ این حاالت وی بستر و در رختخواب افتاده، از نقطهحرکت ربی

 نامند. را احساس خارج از بدن )یا حس ششم( می

_________________________________________________________________________ 

 سوره زمر.  42اشاره است به آیه  -1
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دهند که در حدود ده تا بیست درصد از ای از آمارهای علمی نشان میمجموعه

 قرار گرفته است، چنینمواردی که چنین حاالتی در آنها تجربه شده و مورد تحقیق 

 خورد. واقعیتی به چشم می

بینیم که یک پزشک، ضمن گاهی می:  زمینة دوم : حاالت بیهوشی مشابه مرگ

کند؛ بدین معاینات پزشکی و آزمایشات کلینیکی از یک مریض، مرگ وی را اعالم می

ترتیب که مثالً نوار مغز و نوار قلبی که از شخص مریض برداشته شده، نشان از توقف 

آید؛ به همین دهند؛ تنفس او نیز قطع شده و دیگر برنمیمغز و قلب می کار« ایست»و 

و امکانات قابل دسترس پزشکی و نتیجة سبب است که پزشک با توجه به معیارها 

 نماید که آن شخص، مرده است. معاینات و آزمایشات، اعالم می

ای هآید که شخص مریض در اثر برخی اقدامات و کمکاما گاهی نیز پیش می

یابد؛ در چنین حالتی به خود آمده و حالت هوشیاری و سرزندگی را باز میپزشکی، 

درست شبیه فرد بیهوشی است که با پایان رسیدن زمان بیهوشی، دوباره به حالت عادی 

لذا شخص مذکور پس از بازیابی سالمت حواس و هوش، از امور گردد؛ اولیه باز می

هد که شایسته است در پرتو قرآن و سنت، مورد دانگیزی خبر میزا و شگفتحیرت

 توجه و بررسی علمی قرار گیرد. 

بیند، در حالی که همان لحظه ای از رؤیا که شخص خفته میگونه:  زمینة سوم

 بیند. داند که خواب میمی

 گوید : سرانجام چنین می« آرتور آلیسون = عبداهلل آلیسون»پروفسور 

دهند ری از این قبیل، به تأکید و روشنی به ما نشان میاین تجارب و تجربیات دیگ»

عبارت است از خارج شدن چیز معینی از درون انسان، که « خواب»که : فرایند پدیدة 

 «. نهاده است« روح»خداوند نام آن را، 
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اعجاز پزشکی »که در کنگرة هنگامی »گوید : ایشان در راستای همین موضوع می

و این مجموعة گسترده از حقایق قرآن و سنت نبوی را حضور یافته « قرآن کریم

های امروزة بشری های خدا باب سخن گشوده و دانشمالحظه کردم، که دربارة آفریده

اند، به خوبی دریافتم که هرگز ممکن نیست چنین کالمی، سخن نیز آنها را تأیید کرده

بیش از هزار و چهار  در حدود صآدمیزاد باشد؛ بنابراین یقین نمودم که آنچه محمد

کند که ایشان، فرستادة حقیقی صد سال پیش برای بشریت به ارمغان آورده، ثابت می

جهت الفاظ شهادت را بر زبان جاری ساخته و با ایمان به خداوند است. به همین 

  1«.اش را گردن نهاده و مسلمان شدمخداوند عزوجل، بندگی

*** 

 له و صحبه اجمعین و الحمدهلل ربّ العالمینوصلّی اهلل علی سیّدنا محمّد و آ
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